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วิสัยทัศน์

มุ่่�งหมุ่ายที่่� จะเป็็นธนาคารที่่� ให้บริการด้้ านการเงิน
ที่่มุ่
� ค
่ ณ
่ ภาพ เพ่อ
� ตอบสนองความุ่ต้องการของลููกค้า
มุ่่ความุ่พร้อมุ่ด้้วยบ่คลูากรที่่มุ่
� ค
่ ณ
่ ภาพ มุ่่เที่คโนโลูย่
แลูะระบบงานที่่� ที่ั น สมุ่ั ย คงไว้ซึ่�่ง ความุ่เป็็ น สากลู
ตลูอด้จนการเป็็นธนาคารชั้ัน
� นำาแห�งภูมุ่ิภาคเอเชั้่ย

1

2

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ร้จ� กิ
ั กิับธุนาคารกิรุงเทพ

—
ธนาคารมุ่่�งมุ่่�น
สน่บสน่นลููกค้า
ให้้สามุ่ารถบริห้ารจั่ดการ
ทางการเงินได้อย่�าง
เห้มุ่าะสมุ่ เท�าท่นก่บ
สถานการณ์์โลูก
ท่�เปลู่�ย่นแปลูงไป
—

ธนาคารกรุงเทพเป็็นธนาคารขนาดใหญ่่อัันดับ 6 ขอังภููมิิภูาคเอัเชีียตะวัันอัอักเฉีียงใต้ และเป็็น
ธนาคารพาณิิชีย์ทมิี� ขี นาดใหญ่่ทสุี� ดุ ในป็ระเทศไทยเมิ่อั� พิจารณิาจากสุินทรัพย์รวัมิ นับตัง� แต่เริมิ� ดำาเนิน
กิจการในป็ี 2487 ธนาคารพร้อัมิย่นหยัดสุร้างควัามิมิั�นใจและสุนับสุนุนภูาคธุรกิจและป็ระชีาชีนให้
สุามิารถจัดการด้านการเงินได้อัย่างเหมิาะสุมิเท่าทันกับสุถานการณิ์โลกที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็
ธุุรกิิจของธุนาคารกิรุงเทพ

+

ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลากหลายรูป็แบบอัย่างครบวังจร โดยจำาแนกการดำาเนินธุรกิจ
เป็็น 6 กลุ่มิ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่่ ธุรกิจลูกค้ารายกลาง ธุรกิจลูกค้ารายป็ลีก ธุรกิจลูกค้าบุคคล
ธุรกิจธนาคารต่างป็ระเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ ธนาคารมิีบริษััทย่อัยที�สุำาคัญ่ป็ระกอับด้วัย
บางกอัก แบงค์ เบอัร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ป็ระเทศจีน) จำากัด ธนาคารพีที เพอัร์มิาตา ทีบีเค
(ธนาคารเพอัร์มิาตา) บริษัทั หลักทรัพย์ บัวัหลวัง จำากัด (มิหาชีน) บริษัทั หลักทรัพย์จดั การกอังทุนรวัมิ
บัวัหลวัง จำากัด และบริษััท บัวัหลวังเวันเจอัร์สุ จำากัด
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ธุุรกิิจลู้กิค�ารายใหญ่่

+

เป็็นผูู้้นำาการให้บริการทางการเงินแก่ผูู้้ป็ระกอับการขนาดใหญ่่และบริษััท
ข้ามิชีาติที�ดำาเนินธุรกิจในป็ระเทศไทยในหลากหลายอัุตสุาหกรรมิ ลูกค้า
รายใหญ่่หลายรายเติบโตมิาพร้อัมิกับธนาคารตั�งแต่เป็็นธุรกิจขนาดเล็ก
จนป็ัจจุบนั เป็็นบริษัทั ทีแ� ข่งขันได้ในตลาดโลก บริการทางการเงินสุำาหรับลูกค้า
รายใหญ่่ป็ระกอับด้วัย บริการด้านสุินเชี่อั� ธุรกรรมิการเงิน การค้าระหวั่าง
ป็ระเทศ และการเงินธนกิจ ธนาคารแบ่งการให้บริการเป็็น 25 สุายธุรกิจ
ตามิป็ระเภูทอัุตสุาหกรรมิและกลุมิ่ ลูกค้า เชี่น พลังงาน ป็ิโตรเคมิี ยานยนต์
โทรคมินาคมิ ก่อัสุร้าง บริการ และการเกษัตร โดยเจ้าหน้าที�ผูู้้เชีี�ยวัชีาญ่
ในแต่ละอัุตสุาหกรรมิจากสุำานักงานใหญ่่เป็็นผูู้้ให้บริการ
ธุุรกิิจลู้กิค�ารายกิลูาง

+

ดูแลและสุนับสุนุนบริการทางการเงินแก่ผู้ป็ู้ ระกอับการขนาดกลางในกลุมิ่
เอัสุเอั็มิอัี โดยให้บริการด้านสุินเชี่อั� บริหารเงินสุด การค้าระหวั่างป็ระเทศ
รวัมิถึงการให้คำาป็รึกษัาทางการเงิน โดยอัยูใ่ นควัามิดูแลขอังผูู้จ้ ดั การธุรกิจ
สุัมิพันธ์ขอังสุำานักธุรกิจที�ตั�งอัยู่ในสุาขาทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวััด
ธนาคารให้การสุนับสุนุนลูกค้าที�มิีศักยภูาพในการเติบโตเพ่�อัป็รับตัวั
ให้เข้ากับแนวัโน้มิทางธุรกิจทีเ� ป็ลีย� นแป็ลงไป็ โดยริเริมิ� นำาโซเชีียลมิีเดียและ
การตลาดแบบใหมิ่มิาใชี้เพ่�อัชี่วัยลูกค้าขยายธุรกิจสุู่ตลาดใหมิ่
ธุุรกิิจลู้กิค�ารายปลูีกิ

+

ให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดย่อัมิทั�งกิจการที�มิีเจ้าขอังคนเดียวัและธุรกิจ
ครอับครัวั โดยให้คำาป็รึกษัาและบริการต่าง ๆ เชี่น สุินเชี่�อั บริการรับและ
ชีำาระเงิน บริการจ่ายเงินเด่อัน และบริการร้านค้ารับบัตร อัีกทั�งยังเป็ิด
อับรมิให้ควัามิรู้แก่ลูกค้าเอัสุเอั็มิอัีทั�วัป็ระเทศเพ่�อัให้ลูกค้ามิีเคร่อัข่าย
และมิีควัามิแข็งแกร่ง พร้อัมิป็รับตัวั แข่งขันได้ในยุคเศรษัฐกิจดิจิทัล
นอักจากนี� ธนาคารยังขยายการให้สุินเชี่�อัแก่ผูู้้ป็ระกอับการรายย่อัยที�
อัยู่ในซัพพลายเชีนขอังลูกค้า เพ่�อัให้ผูู้้ป็ระกอับการเหล่านี�เข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้มิากขึน� พร้อัมิทัง� นำาเสุนอัสุินเชี่อั� รูป็แบบใหมิ่เพ่อั� เพิมิ� ทางเล่อัก
ให้เหมิาะสุมิตรงตามิควัามิต้อังการขอังลูกค้า
ธุุรกิิจลู้กิค�าบุคคลู

3

+

ให้บริการทางการเงินที�หลากหลายสุำาหรับลูกค้าทุกกลุ่มิ เพ่�อัตอับสุนอัง
ควัามิต้อังการขอังลูกค้าในทุกชี่วังวััย ผู้่านเคร่อัข่ายสุาขาทั�วัป็ระเทศ
และบริการธนาคารอััตโนมิัติ เชี่น โมิบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกรุงเทพ
บัวัหลวัง ไอัแบงก์กิ�ง เอัทีเอั็มิ และจุดบริการอััตโนมิัติ โดยให้บริการ
สุินเชี่�อับ้าน สุินเชี่�อัสุ่วันบุคคล บัญ่ชีีเงินฝาก บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
แบบไร้สุมิั ผู้ัสุ (Contactless) การชีำาระเงินผู้่าน QR Code การโอันเงิน และ

การชีำาระค่าสุินค้าและบริการ นอักจากนี� ยังให้บริการการวัางแผู้นจัดการ
สุินทรัพย์ เชี่น การวัางแผู้นการเงินและคำาแนะนำาด้านการลงทุน ผู้ลิตภูัณิฑ์์
กอังทุนรวัมิ กอังทุนรวัมิตราสุารหนี� พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้เอักชีน และ
ป็ระกันชีีวัิตผู้่านธนาคาร
ธุุรกิิจธุนาคารต่่างประเทศ

+

เป็็นธนาคารทีร� เิ ริมิ� ให้บริการธุรกิจธนาคารต่างป็ระเทศและเป็็นธนาคารไทย
ที� มิี เ คร่ อั ข่ า ยในต่ า งป็ระเทศที� ใ หญ่่ ที� สุุ ด กวั่ า 300 แห่ ง ครอับคลุ มิ
14 เขตเศรษัฐกิจทั�วัโลก (รวัมิบริษััทย่อัยในต่างป็ระเทศ 3 แห่ง) โดย
ป็ระกอับด้วัยเคร่อัข่ายสุาขาใน 8 ป็ระเทศขอังภููมิิภูาคอัาเซียน รวัมิทั�ง
จีน ฮ่อังกง ญ่ี�ป็ุ�น ไต้หวััน สุหราชีอัาณิาจักร และสุหรัฐอัเมิริกา สุาขา
ขอังธนาคารในต่ า งป็ระเทศให้ บ ริ ก ารสุิ น เชี่� อั ทั� ง ในสุกุ ล เงิ น หลั ก และ
สุกุลเงินท้อังถิ�น และบริการอั่�น ๆ เชี่น เงินฝาก การแลกเป็ลี�ยนเงินตรา
ต่างป็ระเทศ และสุัญ่ญ่าซ่อั� ขายล่วังหน้า การโอันเงินในป็ระเทศและระหวั่าง
ป็ระเทศ เล็ตเตอัร์อัอัฟเครดิต (Letter of Credit) และด้านการค้าระหวั่าง
ป็ระเทศ นอักจากนี� บริษััทย่อัยในป็ระเทศจีน มิาเลเซีย และอัินโดนีเซีย
ยังให้บริการทางการเงินทีห� ลากหลายและครอับคลุมิสุำาหรับลูกค้ารายย่อัย
และยังมิีธนาคารเพอัร์มิาตาในอัินโดนีเซียที�ให้บริการทางการเงินสุำาหรับ
ลูกค้ารายย่อัยในป็ระเทศอัย่างครบวังจร รวัมิถึงบริการตามิหลักศาสุนา
อัิสุลามิ หร่อั ชีะรีอัะฮ์ อัีกด้วัย
ธุุรกิิจกิารเงินธุนกิิจ

+

ป็ระสุานควัามิร่วัมิมิ่อักับสุายลูกค้าธุรกิจ บริษััทหลักทรัพย์ บัวัหลวัง
จำา กั ด (มิหาชีน) และบริ ษัั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกอังทุ น รวัมิ บั วั หลวัง
จำากัด เพ่�อัให้บริการทางการเงินแบบครบวังจร โดยครอับคลุมิบริการ
ให้คำาป็รึกษัาด้านการเงิน และนำาเสุนอัผู้ลิตภูัณิฑ์์และบริการทางการ
เงิน เชี่น ให้บริการด้านการระดมิทุนผู้่านตลาดตราสุารหนี�หร่อัตราสุาร
ทางการเงินอั่�น ให้คำาป็รึกษัาด้านสุินเชี่�อัโครงการ การควับรวัมิกิจการ
การซ่�อักิจการ การร่วัมิทุนหร่อัการร่วัมิมิ่อัเป็็นพันธมิิตร
นอักจากนั�นแล้วั ธนาคารยังให้ควัามิสุำาคัญ่กับการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สุารสุนเทศและการพัฒนาบุคลากรอัย่างต่อัเน่�อังเพ่�อัให้การสุนับสุนุน
กลุ่มิธุรกิจข้างต้น และเพ่�อัก้าวัสุู่การเป็็นธนาคารดิจิทัลและอังค์กรที�
ขับเคล่�อันด้วัยข้อัมิูล โดยเน้นการดำาเนินการใน 4 ด้าน ค่อั โครงสุร้าง
พ่� น ฐานทางเทคโนโลยี สุถาป็ั ต ยกรรมิดิ จิ ทั ล และระบบนิ เวัศดิ จิ ทั ล
การกำากับดูแลข้อัมิูลและการคุ้มิครอังข้อัมิูลสุ่วันบุคคล และการวัิจัย
และพัฒนา ทั�งนี� เพ่�อัให้มิั�นใจวั่าธนาคารมิีระบบงานภูายในที�เหมิาะสุมิ
พร้อัมิด้วัยทักษัะและนวััตกรรมิเพ่อั� เป็็นผูู้ใ้ ห้บริการทางการเงินทีมิ� บี ทบาท
สุำาคัญ่ในระบบนิเวัศดิจิทัลขอังป็ระเทศไทยต่อัไป็
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2563

ต่ัวเลข่แสิดงิ
จำานวนสิาข่า
(ไม่่รัวม่เครั่อ
� งิบรัิการั
อัต่โนม่ัต่ิ)

สิินทรััพย์์

3,822,960
ล้้�นบ�ท

1

2

สิห้รััฐอเม่รัิกา

สิห้รัาชื่อาณาจักรั

1

1

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

2527

2500

เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

2,368,238

1

ล้้�นบ�ท

เงิินรัับฝาก

2,810,863
ล้้�นบ�ท

เครั่อข่่าย์ในต่่างิปรัะเทศ

330
แห่่ง

เข่ต่เศรัษฐกิจสิำาคัญ

14

15

14

13

เขต

เงิินกองิทุนทั�งิสิิ�นต่่อสิินทรััพย์์เสิ่�ย์งิ

18.3%

ไทย์

เว่ย์ดนาม่

ม่าเลเซี่ย์

1,128

2

5

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

2487

2535

2502

รายงานประจำาปี 2563 —

3

4

5

6

เม่ียนม่า

ลูาว

จีน

ฮ่่องกิง

ไต่�หวัน

1

2

6

2

3

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

2538

2536

2529

2497

2508

2

7

7
6

8

5
4

3

10

15

9

14
11
12
13

12

11

10

9

8

สิิงคโปร์์

อินโดนีเซีีย

กิัม่พ้ ชื่า

ฟิิ ลูิปปินส์

ญ่ี�ปุน
�

1

302

1

1

2

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ

2500

2515

2535

2538

2498

5
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สรรค์สร�างคุณค่าร่วม่กิัน

รายงานประจำาปี 2563 —

—
ด้วย่ความุ่มุ่่�งมุ่่�นในการเป็ น
"เพื่่�อนคู�คิด มุ่ิตรคู�บ้าน"
ธนาคารพื่ร้อมุ่สน่บสน่นให้้ลููกค้า
สร้างอนาคตทางการเงินท่�มุ่�น
่ คง
ผ่�านการสรรค์สร้างค่ณ์ค�าร�วมุ่ก่น
—
1

เพ่อ
� นค้ค
่ ด
ิ
ยี่นห่ยีัดเคียีงข้�งลู้กค้�ในทุกสำถิ่�นก�รณ์ เพั่่อสำนับสำนุนให่้ลู้กค้�
ประสำบคว�มสำำ�เร็จแล้ะมีห่ล้ักประกันท�งก�รเงินที่มน
่ั คง
สำำ�ห่รับอน�คต

2

กิารขยายธุุรกิิจส้ภู
่ ม่
้ ภู
ิ าค
ใช้้ประโยีช้น์จ�กเคร่อข่�ยีสำ�ข�ต่�งประเทศที่ครอบคลุ้ม
คว�มเช้ียี
่ วช้�ญในแต่ล้ะอุตสำ�ห่กรรม แล้ะคว�มรูค
้ ว�มช้ำ�น�ญ
ในตล้�ดท้องถิ่ิ่นช้่วยีให่้ลู้กค้�เข้�ถิ่ึงโอก�สำในก�รขยี�ยีธุรกิจ
พัร้อมทั�งสำ�ม�รถิ่ใช้้บริก�รท�งก�รเงินได้อยี่�งร�บร่น
่
ไม่ว�่ จะดำ�เนินธุรกิจอยีู่ ณ ที่ใด

3

กิารเปลูีย
� นผ่่านส้ย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ลู
ั
ให่้คว�มสำำ�คัญกับก�รพััฒน�แพัล้ตฟอร์มดิจท
ิ ัล้ พัร้อมก�รใช้้
นวัตกรรมท�งเทคโนโล้ยีีเพั่่อยีกระดับก�รดำ�เนินง�นแล้ะ
นำ�เสำนอผล้ิตภััณฑ์์แล้ะบริก�รดิจท
ิ ัล้ที่ตรงกับไล้ฟ์สำไตล้์
แล้ะคว�มต้องก�รของลู้กค้�

7
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แนวทางท่มุ่
� ง่� เน้น
ธนาค้ารมุ่่ง� มุ่่น
� ดูำาเนินกิจการดู้วยค้วามุ่ร่บผิิดูชอบ
เพื่่อ
� การสร้างค้่ณค้�าท่ย
� ง่� ย่นแก�ผิมุ่
ู้ ส
่ ว� นไดู้เส่ย
ในระยะยาว

1

ดููแลลูกค้้า

—

ดููแลลูกค้้าอย่่างใกล้ชิิดูและชิ่วย่ให้้
ลูกค้้าก้าวสูู่่ค้วามสู่ำาเร็็จในชิ่วงเวลา
แห้่งการ็เปล่�ย่นแปลง

—

ธนาคารมุ่่�งมุ่่�นร่กษาความุ่สั่มุ่พั่นธ์ที่่�ดี่ก่บลููกค้าในที่่ก
สัถานการณ์์ ดี้วยตระหน่กถึงความุ่สัำาค่ญของการเป็็น
"เพั่อ
� นคูค
� ดี
ิ มุ่ิตรคูบ
� า้ น" ธนาคารจึึงเป็ร่ยบเสัมุ่่อนเพั่อ
� น
ที่่�เข้าใจึ พัร้อมุ่ให้การสัน่บสัน่น แลูะให้คาำ ป็รึกษาอย�าง
ผูู้้เชี่่ย
� วชี่าญในยามุ่ที่่�เพั่อ
� นต้องการความุ่ชี่�วยเหลู่อ

2

ร่กษาค้่ณภาพื่
—

บร็ิห้าร็คุ้ณภาพสู่ินทร็ัพย่์ค้วบคู้่กับ
การ็ให้้บร็ิการ็ท่�เป็ นเลิศ

—

ห่วใจึในการดีำาเนินงาน ค่อ การบริหารความุ่เสั่�ยงดี้วยความุ่
ระมุ่่ดีระว่ง เข้าใจึฐานะการเงินของลููกค้าเป็็นอย�างดี่ สัน่บสัน่น
แลูะให้คำาแนะนำาอย�างรอบคอบแลูะเหมุ่าะสัมุ่ เพั่อ
� ชี่�วยให้ลูก
ู ค้า
มุ่่วน
ิ ย
่ ในการบริหารภาระหน่แ
� ลูะมุ่่สัถานะที่างการเงินที่่�ดี่

รายงานประจำาปี 2563 —

3

9

มุ่ง่ ส้่ยุคดิจท
ิ ัลู
—

เร�งการเปลู่�ย่นผ่�าน
สู�ย่่คดิจัิท่ลูขององค์กร

—

ภายใต้ แ นวคิ ดี “Digital First” ธนาคารนำา เที่คโนโลูย่
ที่่� เ หมุ่าะสัมุ่มุ่าใชี่้ ใ นองค์ ก ร แลูะพั่ ฒ นาที่่ ก ษะดี้ า นดีิ จึิ ที่่ ลู
ในที่่ก สั� วนของการดีำาเนิ น ธ่รกิ จึ นอกจึากจึะขยายบริการ
ธนาคารดีิจึที่
ิ ลู
่ เพั่อ
� บริการลููกค้าที่่กกลู่มุ่
� เพัิมุ่
� ข่ดีความุ่สัามุ่ารถ
ดี้ า นโครงสัร้ า งระบบสัารสันเที่ศแลูะพั่ ฒ นานว่ ต กรรมุ่
อย�างต�อเน่�อง ธนาคารย่งเสัริมุ่สัร้างความุ่แข็งแกร�งดี้าน
ธรรมุ่าภิบาลูเพั่อ
� ค่มุ่
้ ครองข้อมุู่ลูแลูะความุ่เป็็นสั�วนต่วของลููกค้า

4

เพิม่
� ประสิทธุิภูาพ

—

5

สร�างกิารเต่ิบโต่

—

พื่่ฒนาการทำางานอย่�างสร้างสรรค์
แลูะมุ่่ประสิทธิภาพื่

ให้้ความุ่สำาค่ญก่บโอกาสทางธ่รกิจัแลูะ
ภาคเศรษฐกิจัท่�มุ่่ศ่กย่ภาพื่การเติบโตสูง

การที่ำางานอย�างสัร้างสัรรค์แลูะมุ่่ป็ระสัิที่ธิภาพั นอกจึากจึะชี่�วยให้บริการมุ่่ความุ่
รวดีเร็วแลูะราบร่น
� ย่งที่ำาให้การบริหารต้นที่่นมุ่่ป็ระสัิที่ธิภาพัยิ�งขึ�น ธนาคาร
จึึงมุ่่�งมุ่่�นพั่ฒนาที่่กษะแลูะศ่กยภาพัของบ่คลูากร ป็ร่บกระบวนการที่ำางาน แลูะ
นำาเที่คโนโลูย่ดีจึิ ที่
ิ ลู
่ ต�าง ๆ มุ่าใชี่้ เชี่�น ข้อมุู่ลูขนาดีใหญ� (Big Data) ระบบอ่ตโนมุ่่ติ
แลูะบลู็อกเชี่น (Blockchain)

การป็ระเมุ่ินสัถานการณ์์ลู�วงหน้าชี่�วยให้ธนาคารพัร้อมุ่เข้าถึงโอกาสัใหมุ่� ๆ ที่าง
ธ่รกิ จึ การขยายเคร่อข�ายต� างป็ระเที่ศน่ บเป็็นโอกาสัในการสัน่ บสัน่ นลููกค้ า
ที่่�ต้องการขยายกิจึการแลูะการลูงที่่น ในขณ์ะที่่�การให้ความุ่สัำาค่ญก่บบริการ
ที่่ป็
� รึกษาที่างการเงิน บริการป็ระก่นชี่่วต
ิ แลูะป็ระก่นวินาศภ่ย (แบงก์แอสัชี่่วร่นสั์)
แลูะการวางแผู้นจึ่ดี การสัิ น ที่ร่พั ย์ เพั่�อ ตอบสันองความุ่ต้ องการของลููก ค้ า
เป็็นรายบ่คคลูให้ดี่ยงิ� ขึ�น

—

—
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เพื่่อ
� นคู่่คู่
� ด
ิ
ก้้าวผ่�านวิก้ฤตไปด้วยก้ัน
บริิษัท
ั โมเดอริ์น เฟริม จำำาก้ัด

บริิษัท
ั เทพื่สมบัติ จำำาก้ัด

วาสนาฟาริ์ม

� ี
“ถ้้าเราปรับตััวให้้เร็ว สร้างทีีมเวิรก
์ ทีีดี

“ ในการก้าวผ่านวิกฤตั เราตั้อง

“สถ้านการณ์์โควิดี-19 กระตัุ้นให้้เรา

จุากวิกฤตัก็พลิิกให้้เป็ นโอกาสไดี้”

ว่าเอาไปทีำาอะไร ห้รือสามารถ้ข็าย

ให้ม่ (New Normal) แตั่เป็ นการใช้้ช้วี ตั
ิ

ใช้้จุุดีแข็็งข็องธุุรกิจุให้้เป็ นประโยช้น์

สำารวจุโอกาสทีางธุุรกิจุ สำารวจุสินค้า
ช้่องทีางไห้นไดี้บ้าง การมีช้่องทีาง

การจุำาห้น่ายทีี�ห้ลิากห้ลิายเป็ นการ
กระจุายความเสี�ยง”
บริิษัท
ั โมเดอริ์น เฟริม จำำาก้ัด เป็็นผู้้�ผู้ลิิตแลิะส่่งออก
กรอบร้ป็ ส่ินค้�าตกแต่งบ�านที่่ที่
� าำ จากไม้� วิิกฤตโค้วิิด-19
ที่ำาให้�ยอดขายลิดลิง บริษััที่จึงต�องป็รับร้ป็แบบธุุรกิจ
ให้ม้่เพื่่อ
� ให้�ส่อดค้ลิ�องกับส่ถานการณ์์ บริษััที่ได�รบ
ั การ
ส่นับส่นุนจากธุนาค้ารกรุงเที่พื่ด�านส่ินเชื่่อ
� เพื่่�อเส่ริม้
ส่ภาพื่ค้ลิ่อง แลิะป็รับป็รุงเค้ร่อ
� งจักร อ่กที่ั�งยังแนะนำา
วิิธุบ
่ ริห้ารค้วิาม้เส่่�ยงด�านอัตราแลิกเป็ลิ่�ยน
–

ธีีริะ ธีีริพื่ันธีุวฒ
ั น์
กรรมการผู้้�จัด
ั การ
บริษััท โมเดอร์น เฟรม จัำากัด

วาสนาฟาริ์ม ที่ำาธุุรกิ จฟาร์ม้เม้ลิ่ อนแลิะแค้นตาลิ้ป็
ผู้ลิผู้ลิิตร�อยลิะ 90 ส่่งขายซุ่ป็เป็อร์ม้าร์เก็ต เม้่�อเกิด
วิิกฤตที่ำาให้�ยอดส่ั�งซ่่�อลิดลิงไป็ร�อยลิะ 50 นอกจาก
ได� รับ การส่นั บ ส่นุ น ด� า นส่ภาพื่ค้ลิ่ อ งจากธุนาค้าร
กรุงเที่พื่ วิาส่นาฟาร์ม้ยังได�เข�าร่วิม้อบรม้ในโค้รงการ
เตร่ยม้ค้วิาม้พื่ร�อม้เพื่่อ
� แป็รร้ป็ผู้ลิิตภัณ์ฑ์์กับธุนาค้าร
ซ่ึ�ง ได� ที่ั� ง ค้วิาม้ร้ �แ ลิะพื่ั น ธุม้ิ ต รที่่� ชื่่วิ ยผู้ลิิ ต ส่ิ น ค้� า ให้ม้่
ได�แก่ เม้ลิ่อนฟร่ซ่ดราย วิิกฤตค้รัง� น่ที่
� ำาให้�วิาส่นาฟาร์ม้
ให้�ค้วิาม้ส่ำาค้ัญกับชื่่องที่างการขายผู้่านโซ่เชื่่ยลิม้่เด่ย
แลิะจัดกิจกรรม้เพื่่อ
� เพื่ิม้
� ยอดขายห้น�าฟาร์ม้

คิดีให้ม่ ทีำาให้ม่ ไม่ใช้่แค่ฐานวิถ้ีช้ีวิตั
ให้ม่ ตั้องประห้ยัดี ตั้องวางแผน

อย่างมีภููมิคุ้มกันตัามวิถ้ีเศรษฐกิจุ
พอเพียง แลิ้วทีุกธุุรกิจุจุะอยู่ไดี้”

บริิษััท เทพื่สมบัติ จำำาก้ัด ดำาเนินกิจการรถโดยส่าร
ป็ระจำาที่าง จากกรุ งเที่พื่ฯ ไป็ยังจังห้วิัดต่ าง ๆ แลิะ
บริการรถเที่รลิเลิอร์บรรทีุ่กรถ จากส่ถานการณ์์การ
แพื่ร่ระบาดของโค้วิิด-19 ภาค้รัฐระงับการเดิ นรถ
ระห้วิ่างจังห้วิัด ธุนาค้ารกรุงเที่พื่เป็็นห้นึ�งในธุนาค้าร
รายแรก ๆ ที่่ใ� ห้�การส่นับส่นุนส่ินเชื่่อ
� ดอกเบ่ย
� ตำา (Soft
Loan) แลิะให้�ค้าำ ป็รึกษัาด�านธุุรกิจ บริษััที่นำาเงินที่่�ได�
ม้าใชื่�เส่ริม้ส่ภาพื่ค้ลิ่องเพื่่อ
� รักษัาพื่นักงานซ่่อม้แซ่ม้แลิะ
บำารุงรถ รวิม้ที่ัง� เน�นให้�บริการรถเที่รลิเลิอร์ บรรทีุ่กรถ
–

–

วาสนา สุขพื่ิงคู่์
เจั�าของ
วาสนาฟาร์ม

ทวี วงศ์์บพื่ิธี
กรรมการบริหาร
บริษััท เทพสมบัติิ จัำากัด

รายงานประจำาปี 2563 —

“การ่สร่้างโอกาส เสร่ิม่คืวิาม่ร่้้
เพิ่ิ�ม่คืวิาม่คืิดสร่้างสร่ร่คื์ คืือ
กลยุุที่ธุ์ส้่ที่างร่อดขึ้องธุุร่กิจั
ในี้ทีุ่กวิิกฤต”

บริิษััท เอ.ไอ. เทคโนโลยีี จำำ�กััด ทำำ�ธุุรกิิจด้้�นกิ�ร
ออกิแบบและพัั ฒ น�เคร่� อ งจั กิ รอั ต โนมัั ติ สำำ� หรั บ
อุตสำ�หกิรรมั โด้ยมัีบริษััทำในเคร่อทำี� ครอบคลุมักิ�ร
ผลิ ต อย่ � งครบวงจร ค่ อ โรงง�นผลิ ต เคร่�อ งมั่ อ
วัด้คว�มัละเอียด้และแมั่นยำ�สำู ง รวมัถึึงโรงง�นผลิต
เหล็กิหล่อ และชิ้ิน
� สำ่วนย�นยนต์ ในชิ้่วงวิกิฤตโควิด้-19
บริ ษัั ทำ ใชิ้้ ป ระโยชิ้น์ จ �กิองค์ ค ว�มัรู ้ แ ละทำั กิ ษัะด้้ � น
วิศ วกิรรมัทำี� มัี อ ยู่ มั �ปรับ ใชิ้้เ พั่� อ ออกิแบบ และผลิ ต
เตียงเคล่อ
� นย้�ยผูป
้ ว่ ยคว�มัด้ันลบและห้องแรงด้ันลบ
ซึ่ึง� เป็นอุปกิรณ์์ทำชิ้
ี� ว่ ยสำร้�งคว�มัปลอด้ภััยให้กิบ
ั บุคล�กิร
ทำ�งกิ�รแพัทำย์ ทำัง� ยังได้้พัฒ
ั น�ต่อยอด้เป็นชิุ้ด้แรงด้ันลบ
สำำ�หรับง�นทำันตกิรรมั รถึเข็็นผู้ป่วยแรงด้ันลบ และ
หน้�กิ�กิ PAPR กิ�รให้คว�มัชิ้่วยเหล่ออย่�งทำันทำ่วงทำี
เพั่อ
� เพัิมั
� สำภั�พัคล่องจ�กิธุน�ค�รกิรุงเทำพั ทำำ�ให้บริษััทำ
สำ�มั�รถึต่อยอด้ธุุรกิิจและตอบสำนองคว�มัต้องกิ�ร
ข็องตล�ด้ใหมั่ได้้อย่�งรวด้เร็ว
–

กัุลโชค โพธิ์ิพ
ั นชัยี
� ฒ
กรรมการผู้้จั� ด
ั การและประธานเจั�าหน�าที่่บ
� ริหาร
บริษัที่
ั เอ.ไอ. เที่คโนโลยี่ จัำากัด

บริิษัท
ั แทริ็กัซ์์ อินเตอริ์เทริด จำำ�กััด

บริิษัท
ั โปริเฟนเดอริ์ จำำ�กััด

บริิษัท
ั เอ.ไอ. เทคโนโลยีี จำำ�กััด

“ วิิกฤตนี้้� คืือ ตัวิเร่่ง ถ้้าเร่าร่้จั
้ ก
ั ปร่ับตัวิ

“เหตุการ่ณ์์ที่�ไ้ ม่่คืาดฝัั นี้เกิดขึ้้�นี้ได้

เกิดขึ้้�นี้ได้”

เลือกคื้่คื้าที่้�ด้ ปกป้องด้แลธุุร่กิจั

ไม่่หยุุดนี้ิ�ง โอกาสใหม่่ ๆ ก็จัะ

11

ทีุ่กเวิลา คืุณ์ต้องม่้คืวิาม่ยุืดหยุุ่นี้

อยุ่างเต็ม่ที่้� แล้วิคืุณ์จัะยุืนี้หยุัดอยุ้ไ่ ด้
ไม่่วิ่าสถ้านี้การ่ณ์์จัะด้หร่ือร่้ายุ”

บริิษัท
ั โปริเฟนเดอริ์ จำำ�กััด ทำำ�ธุุรกิิจเกิี�ยวกิับกิ�รผลิต
โชิ้้คอัพัรถึยนต์คณ์
ุ ภั�พั สำำ�หรับรถึกิระบะ โฟร์ววิ และ
รถึยนต์ นั� ง อเนกิประสำงค์ เพั่� อ กิ�รสำ่ ง ออกิและข็�ย
ในประเทำศ ด้ำ�เนินธุุรกิิจมั� 13 ปี โด้ยสำ่งออกิโชิ้้คอัพั
ไปยังประเทำศออสำเตรเลีย จีน ตะวันออกิกิล�ง และ
สำหรัฐอเมัริกิ�

บริิษัท
ั แทริ็กัซ์์ อินเตอริ์เทริด จำำ�กััด ทำำ�ธุุรกิิจสำ่งออกิ
ชิุ้ ด้ กิี ฬ �คุ ณ์ ภั�พั ปั จ จุ บั น บริ ษัั ทำมัี ฐ �นกิ�รผลิ ต
ในเวียด้น�มั อินโด้นี เซึ่ีย กิั มัพัู ชิ้� และประเทำศไทำย
ด้้ ว ยกิำ� ลั ง กิ�รผลิ ต มั�กิกิว่ � 3 ล้ � นชิ้ิ� น ต่ อ เด้่ อ น
บริษััทำผลิ ตชิุ้ด้กิี ฬ�ให้กิับแบรนด้์ ชิ้�ันนำ�ระด้ั บโลกิและ
มัีชิ้อ
่� เสำียงเป็นทำี�รูจ้ กิ
ั จ�กิกิ�รผลิตชิุ้ด้ทำีมัฟุ ตบอล

ในชิ้่วงวิกิฤตโควิด้-19 กิ�รสำ่งออกิ ซึ่ึง� คิด้เป็นร้อยละ

ในชิ้่ ว งกิ�รแพัร่ ร ะบ�ด้ข็องโควิ ด้ -19 บริ ษัั ทำมัี

70 ข็องร�ยได้้ ทำั�งหมัด้ข็องบริษััทำ ลด้ลงอย่�งมั�กิ

ยอด้กิ�รผลิตทำั�งปี ลด้ลงร้อยละ 15 แต่บริษััทำได้้ใชิ้้

ทำำ�ให้บริษััทำหันมั�เน้ นกิ�รผลิ ตโชิ้้คอัพัสำำ�หรับตล�ด้

กิำ�ลั งผลิ ตทำี� เ หล่ อ อยู่ ไ ปผลิ ต หน้ � กิ�กิอน�มัั ย ให้กิั บ

ในประเทำศ รวมัทำัง� มัีกิ�รพััฒน�ออกิแบบผลิตภััณ์ฑ์์ใหมั่

แบรนด้์ต่�ง ๆ สำำ�หรับเพั่อ
� นคู่คิด้ทำ�งกิ�รเงิน ธุน�ค�ร

ได้้แกิ่ สำปริงและปีกินกิสำำ�หรับรถึยกิ เพั่�อตอบสำนอง

กิรุงเทำพัดู้แล บริษััทำ แทำร็กิซึ่์ อินเตอร์เทำรด้ มั�กิกิว่�

คว�มัต้องกิ�รข็องลูกิค้� กิ�รชิ้่วยเหล่อด้้�นสำภั�พัคล่อง

30 ปี และเป็นผู้สำนับสำนุนให้บริษััทำข็ย�ยกิิจกิ�ร และ

จ�กิธุน�ค�รกิรุงเทำพัชิ้่วยให้บริษัทำ
ั สำ�มั�รถึดู้แลพันักิง�น

เติ บ โตในภัู มัิ ภั �คจ�กิกิ�รเปิ ด้ โรงง�นในเวีย ด้น�มั
ในชิ้่วงวิกิฤตธุน�ค�รกิรุ งเทำพัให้กิ�รสำนั บสำนุ นทำ�ง
กิ�รเงิ น กิั บ บริ ษัั ทำอย่ � งเต็ มั ทำี� โ ด้ยทำำ� หน้ � ทำี� ข็ อง
เพั่อ
� นคู่คิด้อย่�งแทำ้จริง

โด้ยไมั่มักิ
ี �รปลด้คนออกิ และนำ�มั�ใชิ้้เพั่อ
� กิ�รวิจย
ั และ
พััฒน�สำินค้�ใหมั่ เพั่อ
� รองรับคว�มัต้องกิ�รข็องตล�ด้
ทำี�เปลี�ยนแปลงไป
–

ธิ์งชัยี เอียี
� มวััฒนศิิลป์

–

ชัยีพงศิ์ เวัชม�มณเฑีียีริ

กรรมการบริษััที่

ผู้้�ก่อตั้ั�งและประธานกรรมการ

บริษััที่ โปรเฟนเดอร์ จัำากัด

บริษััที่ แที่ร็กซ์์ อินเตั้อร์เที่รด จัำากัด
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ข�อม่้ลูทางกิารเงินทีส
� าำ คัญ่
(งบก�รเงินรวม)

เปลูี�ยนแปลูงร�อยลูะ
2563

2562

2561

2563/2562

2562/2561

3,822,960
2,368,238
2,182,672
2,810,863
3,372,713
449,014

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

+
+
+
+
+
+

18.8
14.9
15.7
18.6
20.9
5.0

+
+
+
+

3.2
1.0
2.2
1.9
3.1
3.6

77,046
41,682
65,974
52,754
21,558
17,181

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

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

+
+
-

8.4
33.5
20.0
33.0
53.6
52.0

+
+
+
+

0.4
25.3
0.4
18.9
4.9
1.4

11.29
24.32
23.19
9.00
18.76
18.51
10.00
10.00
10.00
235.23
224.09
216.26
163.50 - 88.00 215.00 - 151.50 218.00 - 184.50
118.50
160.00
203.00

-

+
+

+

53.6
52.0
5.0

+

4.9
1.4
3.6

-

25.9

-

21.2

-

2.6

ฐานะกิารเงิน (ลู�านบาท)

ณิ วัันที� 31 ธันวัาคมิ
สุินทรัพย์
เงินให้สุินเชี่�อั
เงินให้สุินเชี่�อั (หัก ค่าเผู้่�อัผู้ลขาดทุนด้านเครดิต)
เงินรับฝาก
หนี�สุิน
สุ่วันขอังเจ้าขอัง /1
ผ่ลูกิารดำาเนินงาน (ลู�านบาท)

สุำาหรับป็ีสุิ�นสุุดวัันที� 31 ธันวัาคมิ
รายได้ดอักเบี�ยสุุทธิ
รายได้ที�มิิใชี่ดอักเบี�ย
ค่าใชี้จ่ายจากการดำาเนินงาน
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อันหักสุำารอังและภูาษัีเงินได้
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อันภูาษัีเงินได้
กำาไรสุุทธิ /1
เทียบเป็นรายหุน
� (บาท)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อันภูาษัีเงินได้
กำาไรสุุทธิ /1
มิูลค่าหุน้
มิูลค่าหุน้ ตามิบัญ่ชีี /1
ชี่วังราคาสุูงสุุด - ตำ�าสุุด
ราคาป็ิด
อัต่ราส่วนทางกิารเงิน (%)

เงินให้สุินเชี่�อัต่อัเงินรับฝาก
เงินให้สุินเชี่�อัรวัมิที�มิีการด้อัยค่าด้านเครดิต
ต่อัเงินให้สุินเชี่�อัรวัมิ /2
ค่าเผู้่�อัผู้ลขาดทุนด้านเครดิตต่อัเงินให้สุินเชี่�อัรวัมิ
ที�มิีการด้อัยค่าด้านเครดิต /2
กำาไรสุุทธิต่อัสุินทรัพย์รวัมิเฉีลี�ย /1
กำาไรสุุทธิต่อัสุ่วันขอังเจ้าขอังเฉีลี�ย /1
สุ่วันต่างอััตราดอักเบี�ยสุุทธิ
ค่าใชี้จ่ายต่อัรายได้จากการดำาเนินงาน
เงินกอังทุนชีั�นที� 1 ต่อัสุินทรัพย์เสุี�ยง
เงินกอังทุนทั�งสุิ�นต่อัสุินทรัพย์เสุี�ยง
หมิายเหตุ :

/1
/2

สุ่วันที�เป็็นขอังธนาคาร
รวัมิเงินให้กู้ย่มิระหวั่างธนาคารและตลาดเงิน

84.3

86.9

89.5

-

2.6

3.9

3.4

3.4

+

0.5

186.8
0.48
3.96
2.24
55.6
15.76
18.34

220.2
1.13
8.45
2.35
41.1
17.01
20.04

190.9
1.13
8.73
2.40
45.4
16.43
17.96

+
-

33.4
0.65
4.49
0.11
14.5
1.25
1.70

+
+
+

29.3
0.28
0.05
4.3
0.58
2.08

รายงานประจำาปี 2563 —
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การดูำาเนัินังานั
ดู้านัความีย่ัง� ย่ืนั
1

การรับมีือ
กับภาวะวิกฤต

2

การดูำาเนัินัธุุรกิจอย่่าง
มีีความีรับผิิดูชอบ

3

การให้้บริการที่ีย่
� ดู
ึ ลูกค้า
เป็็นัศููนัย่์กลาง

4

การใส่่ใจดููแล
พนัักงานั

5

การดูำาเนัินัธุุรกิจ
อย่่างมีีจริย่ธุรรมี

เพัือ
� ให้ธนัาคาร ล้กค้า และพันัักงานัของธนัาคารส่ามารถึผิ่านัพั้นัวิกฤตโควิด้-19
ไป้ได้้ด้้วยด้่ ธนัาคารจึึงให้ความส่ำาคัญเป้็นัอย่างยิง� กับการบริหารจึัด้การในัช่วง
วิกฤต โด้ยด้้แลให้เงินักองที่้นัของธนัาคารอย้่ในัระด้ับที่่�เพั่ยงพัอและเหมาะส่ม
กับความเส่่�ยง ออกมาตรการต่าง ๆ เพัื�อช่วยเหลือล้กค้าและพันัักงานัที่่�ได้้รบ
ั
ผิลกระที่บ ด้้แลล้กค้าให้ม่ความป้ลอด้ภูัยเมื�อมาใช้บริการที่่�ธนัาคาร และส่ร้าง
ขวัญกำาลังใจึและด้้แลส่้ขภูาพัอนัามัยพันัักงานั

ด้้วยตระหนัักถึึงหนั้าที่่�และความรับผิิด้ชอบที่่�ธนัาคารม่ต่อผิ้้มส่
่ ่วนัได้้เส่่ย ส่ังคม
และส่ิ� ง แวด้ล้ อ ม ส่อด้คล้ อ งกั บ เป้้ า หมายการพัั ฒ นัาที่่� ย�ั ง ยื นั ขององค์ ก าร
ส่หป้ระชาชาติ ธนัาคารจึึงให้ความส่ำาคัญกับการให้บริการที่างการเงินัอย่างม่
ความรับผิิด้ชอบ การส่่งเส่ริมการเข้าถึึงบริการอย่างที่ั�วถึึง การให้ความร้เ้ พัื�อ
ส่ร้า งภู้ มิ ค้ ม กั นั ที่างการเงินั การม่ ส่่ ว นัร่ว มในัการพัั ฒ นัาช้ ม ชนัและส่ั ง คม
ตลอด้จึนัการม่ส่่วนัร่วมด้้แลรักษาส่ิ�งแวด้ล้อมและลด้โลกร้อนั

เพัื� อ ให้ล้ ก ค้ า ได้้ รับ ความพัึ ง พัอใจึส่้ ง ส่้ ด้ ธนัาคารจึึง ม้่ ง มั� นั พัั ฒ นัาค้ ณ ภูาพั
การบริการโด้ยยึด้ล้กค้าเป้็นัศู้นัย์กลาง ธนัาคารให้ความส่ำาคัญกับการพััฒนัา
เที่คโนัโลย่และนัวัตกรรมที่ั�งด้้านัผิลิตภูัณฑ์์และบริการที่่�ตอบโจึที่ย์ความต้องการ
ของล้ ก ค้ า การรั ก ษาและส่ร้ า งความส่ั ม พัั นั ธ์ ที่่� ด้่ กั บ ล้ ก ค้ า และการด้้ แ ล
ความป้ลอด้ภูัยที่างไซเบอร์และค้้มครองข้อม้ลของล้กค้า

ด้้วยตระหนัักว่าพันัักงานัเป้็นัหัวใจึของการด้ำาเนัินัธ้รกิจึที่่�ยั�งยืนั ธนัาคารจึึงให้
ความส่ำา คั ญ กั บ การด้ึ ง ด้้ ด้ คนัร้ ่นั ใหม่ ที่่� ม่ ค วามส่ามารถึให้เ ข้ า มาร่ว มงานักั บ
ธนัาคาร การพััฒนัาบ้ คลากรของธนัาคารให้ม่ที่ักษะความร้ ้ ส่ามารถึป้รับตัว
เข้ากับการเป้ล่�ยนัแป้ลง และรับมือกับความที่้าที่ายใหม่ ๆ ได้้ ธนัาคารใส่่ใจึด้้แล
ให้พันัักงานัม่ค้ณภูาพัช่วต
ิ ที่่�ด้่และได้้รบ
ั ส่วัส่ด้ิการที่่�เพั่ยงพัอและเหมาะส่ม เพัือ
�
ให้ส่ามารถึส่ร้างส่รรค์คณ
้ ค่าร่วมกับธนัาคารได้้อย่างต่อเนัื�องและยาวนัานั

ธนัาคารยึด้มันั
� ในัการด้ำาเนัินัธ้รกิจึตามหลักจึริยธรรมและธรรมาภูิบาลที่่�ด้่ อันัจึะ
นัำามาซึง� ความไว้เนัื�อเชือ
� ใจึของผิ้้มส่
่ ว่ นัได้้เส่่ย ตลอด้จึนัส่ังคมส่่วนัรวม ธนัาคาร
ป้ฏิิบัติตามกฎหมายและระเบ่ยบข้อบังคับของที่างการอย่างเคร่งครัด้ เคารพั
ส่ิที่ธิมนั้ษยชนั ให้บริการแก่ลก
้ ค้าอย่างเป้็นัธรรม ไม่ยอมรับการที่้จึริตคอร์รป้
ั ชันั
ในัที่้ ก ร้ ป้ แบบ และส่นัั บ ส่นั้ นั ให้ พั นัั ก งานัและค้่ ค้ า ของธนัาคารป้ฏิิ บั ติ ต าม
แนัวป้ฏิิบต
ั ิที่่�ด้่ด้้านัส่ิ�งแวด้ล้อม ส่ังคม และธรรมาภูิบาลเพัือ
� ร่วมกันัส่ร้างส่รรค์
ค้ณค่าแก่ส่ังคม
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สารจากิประธุานกิรรม่กิาร
ประธุานกิรรม่กิารบริหาร
แลูะกิรรม่กิารผ่้จ� ด
ั กิารใหญ่่
—

ธนาคารได้นำาค่ณ์ค�าห้ลู่กแลูะเจัตนารมุ่ณ์์ของการเป็ น
"เพื่่�อนคู�คิด มุ่ิตรคู�บ้าน" ซึ่้�งสะท้อนถ้งการเป็ นองค์กรท่�คำาน้งถ้งลููกค้าเป็ นสำาค่ญ
มุ่าเป็ นแนวทางชิ�วย่ให้้ลููกค้าสามุ่ารถฟื้้� นต่วได้อย่�างเข้มุ่แข็ง

—

จากิซี�ายไปขวา:
เดีชี่า ต่ลูาน่นที่์, ป็ิติ สัิที่ธิอาำ นวย, ชี่าติศริ ิ โสัภณ์พันิชี่

รายงานประจำาปี 2563 —
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ภูาพรวม่

กิารสรรค์สร�างคุณค่าร่วม่กิัน

ป็ี 2563 เป็็นป็ีที�โลกต้อังเผู้ชีิญ่กับเหตุการณิ์ที�ไมิ่เคยป็รากฏมิาก่อัน จาก
การระบาดขอังโรคติดเชี่�อัไวัรัสุโคโรนา 2019 (โควัิด-19) ที�สุ่งผู้ลกระทบ
อัย่างรุนแรงต่อัชีีวัิตและควัามิเป็็นอัยู่ขอังป็ระชีาชีน ตลอัดจนภูาคธุรกิจ
และป็ระเทศทั�วัโลก วัิกฤตด้านสุาธารณิสุุขในครั�งนี�กระตุ้นให้ภูาครัฐ
ในป็ระเทศต่าง ๆ ยกระดับนโยบายเพ่�อัยับยั�งการแพร่กระจายขอังโรค
ด้วัยมิาตรการป็ิดเมิ่อังและการป็ิดพรมิแดน ทำาให้ป็ริมิาณิการค้าและ
การสุ่งอัอักลดลง จนสุ่งผู้ลให้เศรษัฐกิจเข้าสุู่สุภูาวัะถดถอัย

ธนาคารเชี่อั� มิัน� วั่า “การสรรค์์สร้างค์ุณค์่าร่วมกัน” เป็็นป็ัจจัยสุำาคัญ่ทีท� าำ ให้
ผู้่านพ้นอัุป็สุรรคและควัามิท้าทายต่าง ๆ ธนาคารในฐานะ “เพ่�อันคู่คิด”
พร้อัมิสุร้างคุณิค่าที�จะก่อัให้เกิดป็ระโยชีน์แก่ลูกค้าด้วัยอังค์ป็ระกอับ
สุำาคัญ่ 3 สุ่วัน ดังนี�

ป็ระเทศไทย สุามิารถควับคุ มิ สุถานการณิ์ โ ควัิ ด -19 ได้ ค่ อั นข้ า งมิี
ป็ระสุิ ท ธิ ภู าพจากควัามิร่ วั มิแรงร่ วั มิใจอัย่ า งแข็ ง ขั น ขอังสุาธารณิชีน
ในวังกวั้าง ภูาคธุรกิจและภูาครัฐ โดยกลุ่มิที�ได้รับผู้ลกระทบมิากที�สุุด
ค่อั ป็ระชีาชีนคนทำางาน ผูู้้ป็ระกอับการเอัสุเอั็มิอัี และผูู้้ป็ระกอับการ
ในอัุตสุาหกรรมิท่อังเทีย� วัและการบริการ ตลอัดจนซัพพลายเชีนทีเ� กีย� วัข้อัง
ธนาคารมิีควัามิห่วังใยลูกค้าทั�งในและต่างป็ระเทศ รวัมิทั�งผูู้้เกี�ยวัข้อัง
ที�ป็ระสุบป็ัญ่หาและได้รับผู้ลกระทบจากการระบาดครั�งนี� ธนาคารจึง
มิุ่งมิั�นดำาเนินการต่าง ๆ เพ่�อัชี่วัยให้ทุกคนเอัาชีนะควัามิยากลำาบาก
มิีควัามิแข็งแกร่ง และกลับมิาย่นหยัดได้อัีกครั�ง โดยธนาคารได้นำาคุณิค่า
หลักและเจตนารมิณิ์ขอังการเป็็น “เพ่�อันคู่คิด มิิตรคู่บ้าน” ซึ�งสุะท้อันถึง
การเป็็นอังค์กรที�คำานึงถึงลูกค้าเป็็นสุำาคัญ่มิาเป็็นแนวัทางชี่วัยให้ลูกค้า
สุามิารถฟ้�นตัวัได้อัย่างเข้มิแข็ง
ในเด่อันพฤษัภูาคมิ 2563 ธนาคารป็ระสุบควัามิสุำาเร็จในการเข้าซ่อั� กิจการ
ธนาคารพีที เพอัร์มิาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอัร์มิาตา) ในอัินโดนีเซีย โดย
หลังการทำาคำาเสุนอัซ่�อัหุ้นสุ่วันที�เหล่อัทั�งหมิดขอังธนาคารเพอัร์มิาตา
ในเด่อันตุลาคมิ ธนาคารกรุงเทพมิีสุัดสุ่วันการถ่อัหุ้นร้อัยละ 98.71 ใน
ธนาคารเพอัร์ มิ าตา นั บ เป็็ น การเข้ า ซ่� อั กิ จ การในต่ า งป็ระเทศที� ใ หญ่่
ที�สุุดขอังธนาคารไทย การดำาเนินการในครั�งนี�เป็็นการเสุริมิสุร้างฐาน
ธุ ร กิ จ ขอังธนาคารให้ แข็ ง แกร่ ง ยิ�ง ขึ�น และทำาให้ ธนาคารกรุ งเทพเป็็ น
ธนาคารไทยที�มิีสุาขาในต่างป็ระเทศมิากที�สุุด ต่อัมิาในเด่อันธันวัาคมิ
ธนาคารกรุงเทพได้รวัมิสุาขาในป็ระเทศอัินโดนีเซีย รวัมิทั�งพนักงาน
และฐานลูกค้าเข้ากับธนาคารเพอัร์มิาตาอัย่างเป็็นทางการ ทำาให้ลูกค้า
ขอังธนาคารกรุงเทพในอัินโดนีเซียเข้าถึงโอักาสุทางธุรกิจและบริการ
ทางการเงินที�ครอับคลุมิมิากยิ�งขึ�น ในขณิะที�ธนาคารเพอัร์มิาตาได้รับ
ป็ระโยชีน์จากเคร่อัข่ายสุาขาต่างป็ระเทศขอังธนาคารกรุงเทพ ทั�งใน
อัาเซียนและภููมิิภูาคอั่�นทั�วัโลก ซึ�งชี่วัยให้ลูกค้าในอัินโดนีเซียสุามิารถ
เข้าถึงโอักาสุเพ่�อัสุร้างการเติบโตได้มิากขึ�นในตลาดต่างป็ระเทศอัีกด้วัย

เพื่่�อนค์่่ค์ิด ธนาคารกรุงเทพมิุ่งมิั�นใสุ่ใจดูแลพนักงานและรักษัาควัามิ
สุัมิพันธ์อันั ดีกบั ลูกค้าและผูู้มิ้ สุี วั่ นได้เสุียมิาอัย่างยาวันาน โดยในชี่วังวัิกฤต
โควัิ ด-19 ได้ ให้ ควัามิสุำาคั ญ่กั บ สุุ ขภูาพขอังพนั กงานและลู กค้ า ด้ วัย
มิาตรการดูแลสุุขภูาพและรักษัาควัามิป็ลอัดภูัยในด้านต่าง ๆ รวัมิทั�ง
นโยบายแยกทีมิการทำางาน และการป็ฏิบัติงานที�บ้าน ทั�งนี� พนักงาน
ธนาคารต่างทุ่มิเททำางานอัย่างเต็มิกำาลังเพ่�อัดูแลลูกค้า ทำาควัามิเข้าใจ
กับป็ัญ่หาและให้คำาป็รึกษัา รวัมิถึงสุนับสุนุนด้านการเงิน เพ่�อัให้สุามิารถ
ก้ า วัข้ า มิวัิ ก ฤตครั� ง นี� นอักจากนี� ธนาคารยั ง ร่ วั มิมิ่ อั กั บ ภูาครั ฐ และ
หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อังในการชี่วัยเหล่อัลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ โดย
เข้าร่วัมิโครงการสุินเชี่�อัดอักเบี�ยตำ�าขอังธนาคารแห่งป็ระเทศไทยเพ่�อัชี่วัย
ผูู้้ป็ระกอับการที�ได้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาด และยังได้มิอับเงิน
บริจาคให้กับโรงพยาบาลขอังรัฐบาลหลายแห่งเพ่�อัสุนับสุนุนโครงการ
ต้านภูัยโควัิด-19 อัีกด้วัย
การขยายธุุรกิจส่่ภู่มิภูาค์ ในฐานะธนาคารไทยที�มิีเคร่อัข่ายสุาขา
ต่ า งป็ระเทศครอับคลุ มิ มิากที� สุุ ด ธนาคารพร้ อั มิสุนั บ สุนุ น ลู ก ค้ า
ธุ ร กิ จ ให้ เข้ า ถึ ง โอักาสุในการขยายธุ ร กิ จ ในภูู มิิ ภู าคเอัเชีี ย ตะวัั น อัอัก
เฉีียงใต้ การเข้าซ่�อักิจการและรวัมิธนาคารกรุงเทพในอัินโดนีเซียเข้ากับ
ธนาคารเพอัร์มิาตาเป็็นก้าวัสุำาคัญ่ที�จะชี่วัยให้ลูกค้าขอังธนาคารสุามิารถ
เข้ า ถึ ง โอักาสุที� เ ป็ิ ด กวั้ า งในอัิ น โดนี เซี ย ซึ� ง เป็็ น ป็ระเทศที� มิี เ ศรษัฐกิ จ
ขนาดใหญ่่ ที� สุุ ด ในภูู มิิ ภู าค และเป็็ น หนึ� ง ในป็ระเทศที� มิี ก ารเติ บ โต
ทางเศรษัฐกิจสุูงที�สุุดในโลก ขณิะเดียวักัน ธนาคารยังเสุริมิสุร้างรากฐาน
ทีแ� ข็งแกร่งในตลาดอั่น� ๆ เชี่น เวัียดนามิ และจีน โดยในเวัียดนามิ ธนาคาร
ให้การสุนับสุนุนการลงทุนที�มิีควัามิสุำาคัญ่ในภูาคอัุตสุาหกรรมิต่าง ๆ
รวัมิถึงพลังงานหมิุนเวัียน ทัง� นี� เมิ่อั� สุถานการณิ์โควัิด-19 คลีค� ลาย โอักาสุ
ทางธุรกิจในภููมิภูิ าคเอัเชีียตะวัันอัอักเฉีียงใต้นีจ� ะมิีควัามิสุำาคัญ่มิากยิง� ขึน�
สุอัดคล้อังกับควัามิมิุ่งมิั�นในการขยายธุรกิจและการกระจายควัามิเสุี�ยง
ด้านซัพพลายเชีนขอังลูกค้าธุรกิจและนักลงทุนในภููมิภูิ าคดังกล่าวั

16

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

—

เพื่่�อตอบสนองความต้องการของลููกค้าให้้ดีียิ่�่งข้�น
ธนาคารจึ้งเร่งเปลูี�ยิ่นแปลูงสูก
่ ารเป็ นธนาคารดี่จึ่ทัลู
ั
แลูะองค์กรทัี�ขับเคลู่�อนดี้วยิ่ข้อมูลู

—

สภาวะแวดล้้อมในการดำาเนินงาน

การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่่ยุคดิิจิิทััลี่ สถานการณ์์โควิิด-19 เป็็นป็ัจจัยที่่�เร่งให้้มี่
การนำาเที่คโนโลย่ดจิ ที่ิ ลั มีาใช้้กบั บริการที่างการเงินและกระบวินการที่ำางาน
ขององค์กร ป็ัจจุบันลูกค้าห้ันมีาที่ำาธุุรกรรมีและช้ำาระเงินแบบดิจิที่ัลโดย
ไมี่ใช้้เงินสดแที่นการที่ำาธุุรกรรมีที่่�สาขาห้รือจุดบริการมีากข้�นเป็็นลำาดับ
ซึ่้�งแสดงให้้เห้็นวิ่าป็ระเที่ศไที่ยให้้การตอบรับเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลเพิ่ิ�มีข้�น
อย่างรวิดเร็วิ เพิ่ื�อตอบสนองควิามีต้องการของลูกค้าให้้ด่ยิ�งข้�น ธุนาคาร
จ้งเร่งเป็ล่�ยนแป็ลงสู่การเป็็นธุนาคารดิจิที่ัลและองค์กรที่่�ขับเคลื�อนด้วิย
ข้อมีูล ควิามีก้าวิห้น้าด้านเที่คโนโลย่ที่่�เกิดข้�นในระห้วิ่างป็ี ป็ระกอบด้วิย
การเป็ิดตัวิโมีบายแบงก์กิ�ง จากธุนาคารกรุงเที่พิ่ (Bangkok Bank Mobile
Banking) เวิอร์ช้ันให้มี่ การส่งเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ห้รือ L/C ซึ่้�งเป็็น
ธุุรกรรมีการค้าระห้วิ่างป็ระเที่ศจากลูกค้าของธุนาคารในป็ระเที่ศเวิ่ยดนามี
มีายังป็ระเที่ศไที่ยผ่่านแพิ่ลตฟอร์มี Enterprise Blockchain การพิ่ัฒนา
แช้ที่บอที่ด้านการเงินที่่เ� ป็็นภาษาไที่ย และการเป็ิดบัญช้่ให้มี่ผ่า่ นการยืนยัน
ตัวิตนด้วิยเที่คโนโลย่การจดจำาใบห้น้า
ธุนาคารนำาเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลเข้ามีาใช้้ในองค์กรอย่างต่อเนื�อง เพิ่ื�อช้่วิยให้้
พิ่นักงานสามีารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มีป็ระสิที่ธุิภาพิ่ รวิมีถ้งการจัดห้า
เครื�องมีือที่่�จำาเป็็นให้้กับบุคลากรของธุนาคารเพิ่ื�อให้้สามีารถป็ฏิิบัติงาน
ที่่�บ้านในช้่วิงที่่�มี่การป็ระกาศใช้้มีาตรการป็ิดเมีือง นอกจากน่� ธุนาคารยัง
มี่ควิามีก้าวิห้น้าในการนำาระบบป็ัญญาป็ระดิษฐ์์ (Artificial Intelligence)
การป็ระยุกต์ใช้้ข้อมีูลเช้ิงล้ก (Machine Learning) และระบบการที่ำางาน
อัตโนมีัตแิ บบหุ้น่ ยนต์ (Robotic Process Automation) มีาใช้้เพิ่ือ� เพิ่ิมี� ควิามี
รวิดเร็วิและข่ดควิามีสามีารถในห้ลายกระบวินการที่ำางานของห้น่วิยงาน
สนับสนุน ตลอดจนการพิ่ัฒนาที่่�เก็บข้อมีูลส่วินกลาง (Next Generation
Data Lake) และแพิ่ลตฟอร์มีการวิิเคราะห้์อื�น ๆ เพิ่ื�อเป็ล่�ยนผ่่านสู่
การเป็็นองค์กรที่่�ขับเคลื�อนด้วิยข้อมีูล

ป็ี 2563 เป็็นป็ีที่เ่� ศรษฐ์กิจไที่ยเข้าสูส่ ภาวิะถดถอย โดยได้รบั ผ่ลกระที่บจาก
โควิิด-19 มีาตรการป็ิดเมีือง การจำากัดการเดินที่างระห้วิ่างป็ระเที่ศ และ
จากภาวิะเศรษฐ์กิจตกตำา� ที่ัวิ� โลก โดยภาคธุุรกิจที่่เ� ก่ย� วิข้องกับการที่่องเที่่ย� วิ
และการส่งออกได้รับผ่ลกระที่บมีากที่่�สุด ที่ั�งน่�ก่อนที่่�จะเกิดสถานการณ์์
โควิิด-19 ภาคการส่งออกของไที่ยได้รับผ่ลกระที่บจากสงครามีการค้า
ระห้วิ่างสห้รัฐ์อเมีริกาและจ่นอยู่แล้วิ ที่ำาให้้เศรษฐ์กิจโดยรวิมีเริ�มีช้ะลอ
ตัวิลง ดังนั�นเมีื�อเผ่ช้ิญกับวิิกฤตจากการแพิ่ร่ระบาด เศรษฐ์กิจไที่ยจ้งอยู่
ในภาวิะที่่�ซึ่บเซึ่ายิ�งข้�น ก่อนที่่�จะเริ�มีฟื้นตัวิข้�นบ้างในช้่วิงป็ลายป็ี
สำาห้รับผ่ลการดำาเนินงาน แมี้เศรษฐ์กิจไที่ยจะขยายตัวิติดลบในป็ี 2563 แต่
ธุนาคารยังคงมี่กำาไรสุที่ธุิ 17,181 ล้านบาที่ โดยรวิมีผ่ลป็ระกอบการของ
ธุนาคารเพิ่อร์มีาตาตั�งแต่วิันที่่�ธุนาคารเข้าถือหุ้้นในวิันที่่� 20 พิ่ฤษภาคมี
2563 ที่ั�งน่� ธุนาคารยังคงใช้้แนวิที่างบริห้ารฐ์านะการเงินด้วิยควิามี
รอบคอบและระมีั ด ระวิั ง ควิบคู ่ กั บ การตั� ง สำ า รองอย่ า งเพิ่่ ย งพิ่อเพิ่ื� อ
รองรับควิามีไมี่แน่นอนจากภาวิะเศรษฐ์กิจอันเนื�องมีาจากผ่ลกระที่บ
ของสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 นอกจากน่� ธุนาคารยั ง รั ก ษาเงิ น กองทีุ่ น
และสภาพิ่คล่ อ งให้้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่่� เ ห้มีาะสมี เพิ่ื� อ รั ก ษาเสถ่ ย รภาพิ่
ที่างการเงินที่่ย� ง�ั ยืนและเตร่ยมีพิ่ร้อมีรับมีือกับควิามีที่้าที่ายต่าง ๆ โดยใน
เดือนกันยายน 2563 ธุนาคารได้ออกตราสารห้น่�ด้อยสิที่ธุิที่่�สามีารถนับ
เป็็นเงินกองทีุ่นช้ั�นที่่� 1 ของธุนาคารภายใต้ห้ลักเกณ์ฑ์ Basel III จำานวิน
750 ล้านดอลลาร์สห้รัฐ์ฯ เพิ่ื�อเสริมีสร้างโครงสร้างเงินกองทีุ่นให้้มี่ควิามี
เห้มีาะสมียิ�งข้�น ที่ำาให้้ ณ์ วิันที่่� 31 ธุันวิาคมี 2563 ธุนาคารมี่อัตราส่วิน
เงินกองทีุ่นต่อสินที่รัพิ่ย์เส่�ยงที่่�ร้อยละ 18.3 ที่ั�งน่� ธุนาคารกรุงเที่พิ่เป็็น
ธุนาคารพิ่าณ์ิช้ย์ที่่�มี่ขนาดให้ญ่ที่่�สุดในป็ระเที่ศไที่ย และมี่ขนาดให้ญ่เป็็น
อันดับที่่� 6 ในเอเช้่ยตะวิันออกเฉ่ยงใต้ เมีื�อพิ่ิจารณ์าจากสินที่รัพิ่ย์รวิมี
โดยการรวิมีกิจการของธุนาคารเพิ่อร์มีาตาเข้ากับธุนาคารกรุงเที่พิ่ ส่งผ่ล
ให้้สัดส่วินสินเช้ื�อกิจการต่างป็ระเที่ศต่อสินเช้ื�อรวิมีของธุนาคารกรุงเที่พิ่
เพิ่ิ�มีข้�นจากร้อยละ 17 เป็็นร้อยละ 23
อน้ง� ธุนาคารและบริษที่ั ย่อยนำามีาตรฐ์านการรายงานที่างการเงินฉบับที่่� 9
เรื�อง เครื�องมีือที่างการเงิน (TFRS 9) ซึ่้�งเป็็นมีาตรฐ์านการบัญช้่ตามีห้ลัก
สากลฉบับให้มี่มีาถือป็ฏิิบตั กิ บั งบการเงินสำาห้รับรอบระยะเวิลาบัญช้่ตงั� แต่
วิันที่่� 1 มีกราคมี 2563 เป็็นต้นไป็

รายงานประจำาปี 2563 —
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ในระหวั่างที�ท�ัวัโลกกำาลังป็รับตัวัเข้าสุู่ฐานวัิถีชีีวัิตใหมิ่ (New Normal)
สุถานการณิ์การแพร่ระบาดขอังโควัิด-19 ยังคงไมิ่คลี�คลาย อัีกทั�งยังต้อัง
เผู้ชีิญ่กับป็ัจจัยเสุีย� งเดิมิ เชี่น การเป็ลีย� นแป็ลงอัย่างรวัดเร็วัขอังเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อัพิพาททางการค้าระหวั่างป็ระเทศ และการเคล่�อันย้ายขอัง
ซัพพลายเชีน ป็ี 2564 จึงยังคงเป็็นป็ีท�ที ้าทายสุำาหรับทุกฝ�าย
แมิ้ จ ะมิี ข่ า วัดี เ กี� ย วักั บ การสุ่ ง มิอับวัั ค ซี น เพ่� อั ป็้ อั งกั น โควัิ ด -19 และมิี
การเริ�มิฉีีดวััคซีนในหลายป็ระเทศแล้วั ซึ�งจะชี่วัยลดการแพร่ระบาด แต่
ยังคงต้อังใชี้เวัลาอัีกหลายไตรมิาสุกวั่าจะสุามิารถควับคุมิโรคระบาดและ
ฟ้น� ฟูเศรษัฐกิจได้สุำาเร็จ โดยเฉีพาะในภูาคการท่อังเทีย� วัทีไ� ด้รบั ผู้ลกระทบ
อัย่างหนัก ดังนั�น ธนาคารจึงต้อังดำาเนินมิาตรการป็้อังกันอัย่างรอับคอับ
และต่อัเน่�อังเพ่�อัสุุขภูาพและควัามิป็ลอัดภูัยขอังพนักงาน ลูกค้า และ
ผูู้มิ้ สุี วั่ นได้เสุีย รวัมิถึงการดูแลธุรกิจขอังลูกค้าให้สุามิารถเดินหน้าต่อัไป็ได้
สุำาหรับป็ี 2564 ธนาคารจะยังคงให้ควัามิสุำาคัญ่กับการสุรรค์สุร้างคุณิค่า
ร่วัมิกัน โดยจะย่นเคียงข้างลูกค้าอัย่างใกล้ชีิด เพ่�อัให้เข้าใจถึงธุรกิจและ
ควัามิต้อังการทางการเงินขอังลูกค้า เข้าถึงป็ัญ่หาเพ่�อัให้คำาแนะนำาใน
การก้าวัผู้่านวัิกฤต สุามิารถป็รับการดำาเนินงาน และเตรียมิควัามิพร้อัมิ
เพ่�อัเป็ิดรับโอักาสุใหมิ่ ๆ ในอันาคต ขณิะเดียวักัน ธนาคารจะดูแล
สุินเชี่อั� ให้มิคี ณิ
ุ ภูาพ พร้อัมิรับโอักาสุใหมิ่ทางธุรกิจ และให้ควัามิสุำาคัญ่กับ
ภูาคอัุตสุาหกรรมิต่างๆ ที�มิีศักยภูาพในการเติบโตสุูง

(ปิต่ิ สิทธุิอาำ นวย)
ป็ระธานกรรมุ่การ

ในฐานะธนาคารชีัน� นำาขอังอัาเซียน ธนาคารสุนับสุนุนให้เกิดการบูรณิาการ
และการเชี่�อัมิโยงบริการทางการเงินในภููมิิภูาค พร้อัมิทั�งชี่วัยให้ลูกค้า
และนั ก ลงทุ น ได้ รั บ ป็ระโยชีน์ จ ากศั ก ยภูาพในการเติ บ โตขอังภูู มิิ ภู าค
เอัเชีียตะวัันอัอักเฉีียงใต้ ซึง� เป็็นตลาดที�มิีควัามิหลากหลายด้วัยป็ระชีากร
กวั่า 650 ล้านคน ในขณิะเดียวักัน ธนาคารได้เร่งการขับเคล่อั� นเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอังค์กร เพ่�อัให้บุคลากรขอังธนาคารพร้อัมิให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสุามิารถพัฒนาการทำางานรูป็แบบใหมิ่เพ่อั� บรรลุ
เป็้าหมิายในการเป็็นธนาคารดิจิทัล
ธนาคารกรุงเทพยึดมิัน� ในการดำาเนินธุรกิจอัย่างมิีจริยธรรมิตามิหลักป็ฏิบตั ิ
ขอังการธนาคารเพ่อั� ควัามิยัง� ย่น ให้ควัามิสุำาคัญ่กับสุิง� แวัดล้อัมิ สุังคมิ และ
บรรษััทภูิบาลเพิ�มิขึ�นอัย่างต่อัเน่�อัง โดยใสุ่ใจกับการอันุรักษั์สุิ�งแวัดล้อัมิ
และการมิีสุ่วันร่วัมิในการพัฒนาป็ระเทศสุู่อันาคตที�ย�งั ย่น
ในนามิขอังคณิะกรรมิการและผูู้บ้ ริหารระดับสุูง ธนาคารขอัขอับคุณิลูกค้า
ผูู้้ถ่อัหุ้น คู่ค้า ฝ�ายบริหาร และพนักงานที�ให้ควัามิไวั้วัางใจและสุนับสุนุน
ธนาคารตลอัดป็ีทผู้ี� า่ นมิา โดยธนาคารเชี่อั� มิัน� วั่า การกระชีับควัามิสุัมิพันธ์
และสุรรค์ สุ ร้ า งคุ ณิ ค่ า ร่ วั มิกั น จะนำา ไป็สุู่ ป็ ระโยชีน์ ข อังผูู้้ มิี สุ่ วั นได้ เ สุี ย
ทุกฝ�ายต่อัไป็

(เดชื่า ตุ่ลูานันท์)
ป็ระธานกรรมุ่การบริหาร

(ชื่าต่ิศิริ โสภูณพนิชื่)
กรรมุ่การผูู้้จึดี
่ การใหญ�
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

บทสรุปผ่้บ
� ริหาร

ในป็ี 2563 การระบาดขอังโรคติดเชี่�อัไวัรัสุโคโรนา 2019 (โควัิด-19)
ก่อัให้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงครั�งยิ�งใหญ่่ต่อัเศรษัฐกิจไทยและเศรษัฐกิจ
โลกอัย่างที�ไมิ่เคยป็รากฏมิาก่อันในหลายทศวัรรษัที�ผู้่านมิา ในชี่วังเวัลา
ที�ยากลำาบากนี� ธนาคารให้การดูแลลูกค้าผู้่านมิาตรการควัามิชี่วัยเหล่อั
ต่าง ๆ เพ่�อับรรเทาควัามิเด่อัดร้อันและเฝ้าติดตามิสุถานการณิ์อัย่าง
ใกล้ชีิด ขณิะเดียวักัน ธนาคารยังคงดูแลกระบวันการพิจารณิาสุินเชี่�อั
และบริหารควัามิเสุี�ยงด้วัยควัามิระมิัดระวัังและรอับคอับ ควับคู่กับการ
ดำารงฐานะการเงิน สุภูาพคล่อัง และเงินกอังทุนให้อัยู่ในระดับที�แข็งแกร่ง
เพ่�อัรักษัาเสุถียรภูาพทางการเงินที�ยั�งย่น
จากการดูแลลูกค้าอัย่างใกล้ชีิด ทั�งด้านการสุนับสุนุนการดำาเนินธุรกิจ
และชี่วัยสุร้างควัามิมิั�นคงทางการเงินโดยรวัมิ ทำาให้ธนาคารเห็นถึง
ควัามิสุามิารถในการป็รับตัวัขอังลูกค้า และเห็นถึงพลังอัันเกิดจากการ
ทำางานระหวั่างลูกค้าและธนาคารในยามิวัิกฤตด้วัยการสุรรค์สุร้างคุณิค่า
ร่วัมิกัน ค่อั พลังในการก้าวัข้ามิควัามิยากลำาบากและสุามิารถกลับมิา
ฟ้�นตัวัได้อัย่างแข็งแกร่ง
วัิกฤตเศรษัฐกิจในครั�งนี� ยังสุ่งผู้ลต่อัพฤติกรรมิและการใชี้ชีีวัิตในป็ัจจุบัน
เชี่น การทีผู้� บู้ ริโภูคเป็ลีย� นไป็ใชี้ชีอั่ งทางอัอันไลน์ การเติบโตขอังอัีคอัมิเมิิรซ์
และการชีำาระเงินแบบไมิ่ใชี้เงินสุด ซึ�งสุอัดคล้อังกับแนวัทางขอังธนาคาร
ในการมิุง่ สุูก่ ารเป็็นธนาคารดิจทิ ลั ทีด� าำ เนินการมิาอัย่างต่อัเน่อั� ง
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สุำา หรั บ ลู ก ค้ า บุ ค คล ธนาคารเป็ิ ด ให้ บ ริ ก ารโมิบายแบงก์ กิ� ง จาก
ธนาคารกรุงเทพ ซึ�งเป็็นแอัป็พลิเคชีันเวัอัร์ชีันใหมิ่ โดยแอัป็พลิเคชีัน
นี� ชี่ วั ยสุร้ า งป็ระสุบการณิ์ ก ารใชี้ บ ริ ก ารที� ดี ยิ� ง ขึ� น ด้ วั ยคุ ณิ สุมิบั ติ ใ หมิ่
ทีเ� หมิาะกับไลฟ์สุไตล์ขอังลูกค้า อัีกทัง� ยังทำางานบนแพลตฟอัร์มิทีอั� อักแบบ
มิาเพ่อั� เชี่อั� มิต่อักับแพลตฟอัร์มิและบริการจากภูายนอักได้งา่ ย จึงสุามิารถ
ป็รั บ และเพิ� มิ คุ ณิ สุมิบั ติ ใ หมิ่ ไ ด้ อั ย่ า งรวัดเร็ วั และยั ง ชี่ วั ยให้ ธ นาคาร
สุามิารถเชี่�อัมิต่อับริการกับพันธมิิตร เชี่น มิหาวัิทยาลัย ผูู้้ให้บริการด้าน
โลจิสุติกสุ์ โรงพยาบาล และบริษัทั ผูู้พ้ ฒ
ั นาอัสุังหาริมิทรัพย์ เพ่อั� ตอับสุนอัง
ไลฟ์สุไตล์ทหี� ลากหลายขอังลูกค้า นอักจากนี� ธนาคารยังเริมิ� ให้บริการเป็ิด
บัญ่ชีีอัอันไลน์โดยใชี้เทคโนโลยีการจดจำาใบหน้า และการพิสุจู น์และย่นยัน
ตัวัตนผู้่านแพลตฟอัร์มิ National Digital ID (NDID) อัีกด้วัย

ธนาคารร่วัมิกับพันธมิิตรด้านเทคโนโลยีเป็ิดบริการ Contour ซึ�งเป็็น
Enterprise Blockchain Solution ที�เป็็นการให้บริการเล็ตเตอัร์อัอัฟเครดิต
(Letter of Credit: L/C) ในรูป็แบบดิจิทัลทั�งกระบวันการ โดยมิีการเป็ิด
ธุรกรรมิ L/C ระหวั่างป็ระเทศไทยกับเวัียดนามิผู้่านบริการ Contour เป็็น
ครัง� แรกในป็ี 2563 หลังป็ระสุบควัามิสุำาเร็จจากการทำาธุรกรรมิในครัง� นีแ� ละ
จากการทดสุอับการทำาธุรกรรมิ L/C ระหวั่างอัินโดนีเซียกับป็ระเทศไทย
ในป็ี 2562 ธนาคารมิีแผู้นให้บริการในเชีิงพาณิิชีย์แก่ลกู ค้าในป็ระเทศไทย
และในเคร่อัข่ายสุาขาต่างป็ระเทศ นวััตกรรมินี�จะชี่วัยให้ลูกค้าสุามิารถ
ดำาเนินธุรกิจร่วัมิกับพันธมิิตรทางการค้าทั�วัโลกได้อัย่างมิีป็ระสุิทธิภูาพ
มิากขึ�น โดยทำาธุรกรรมิได้อัย่างรวัดเร็วั โป็ร่งใสุ ตรวัจสุอับได้ และมิีควัามิ
ป็ลอัดภูัยสุูง

นอักจากการให้บริการผู้่านสุาขาทั�วัป็ระเทศ ธนาคารได้ขยายจุดบริการ
เพิมิ� ขึน� เป็็นจำานวันกวั่า 2 เท่า ด้วัยการแต่งตัง� Banking Agent เพ่อั� ให้ลกู ค้า
สุามิารถฝาก-ถอันเงินสุดได้สุะดวักยิ�งขึ�น นอักจากนี� ธนาคารยังนำาเสุนอั
นวััตกรรมิด้านการพิสุูจน์และย่นยันตัวัตนแบบดิจิทัลโดยใชี้แพลตฟอัร์มิ
NDID และการตรวัจสุอับข้อัมิูลจากเคร่�อังอั่านบัตรป็ระจำาตัวัป็ระชีาชีน
แบบอัเนกป็ระสุงค์ (Dip Chip) ที�จุดบริการร้านค้า และสุาขาขอังธนาคาร
เพ่�อัชี่วัยอัำานวัยควัามิสุะดวักแก่ป็ระชีาชีนในทุกพ่�นที� โดยเฉีพาะพ่�นที�
ห่างไกลให้เข้าถึงธุรกรรมิทางด้านการเงินได้มิากยิ�งขึ�น

ขณิะเดียวักัน ธนาคารอัยู่ระหวั่างการพัฒนาโครงสุร้างพ่น� ฐานด้านดิจทิ ลั
สุำาหรับกิจการธนาคารต่างป็ระเทศ ซึ�งป็ระกอับด้วัย ระบบงานหลัก
(Core Banking) การบริหารเงินสุด ระบบป็้อังกันการฟอักเงิน และการ
ชีำาระเงิน พัฒนาการเหล่านี�จะชี่วัยเพิ�มิขีดควัามิสุามิารถในการให้บริการ
ได้อัย่างไร้รอัยต่อั มิีป็ระสุิทธิภูาพ ลดต้นทุน และเพิ�มิควัามิสุะดวักสุบาย
ให้แก่ลูกค้า นอักจากนี� ธนาคารยังได้รับการแต่งตั�งให้เป็็นตัวัแทนในการ
ชีำาระดุลให้แก่สุมิาชีิกในป็ระเทศไทยกับสุมิาชีิกในต่างป็ระเทศตามิเง่อั� นไข
ในการชีำาระดุลระหวั่างป็ระเทศ รอังรับการให้บริการชีำาระค่าสุินค้าและ
บริการข้ามิพรมิแดนด้วัย QR Code ระหวั่างป็ระเทศไทยกับ 2 ป็ระเทศใน
เอัเชีีย ได้แก่ เวัียดนามิ และอัินโดนีเซีย พร้อัมิทัง� ได้รบั การคัดเล่อักให้เป็็น
ตัวัแทนในการชีำาระดุลให้กบั ธนาคารสุมิาชีิกในป็ระเทศไทย สุำาหรับบริการ
PromptPay International ซึ�งเป็็นบริการโอันเงินระหวั่างป็ระเทศไทยและ
สุิงคโป็ร์ ที�จะชี่วัยให้ลูกค้าสุามิารถโอันเงินระหวั่างป็ระเทศผู้่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มิ่อัถ่อัได้อัย่างสุะดวัก รวัดเร็วั และป็ระหยัด

เพ่�อัเพิ�มิขีดควัามิสุามิารถในการตอับสุนอังควัามิต้อังการขอังลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารนำา เสุนอับริ ก ารอัอันไลน์ ใ หมิ่ ห ลายบริ ก ารเพ่� อั ชี่ วั ยให้ ลู ก ค้ า
บริหารจัดการธุรกิจได้อัย่างมิีป็ระสุิทธิภูาพ เชี่น การเพิ�มิทางเล่อักใน
การชีำาระเงินแทนการใชี้เงินสุดผู้่าน QR PromptPay เพ่�อัให้ลูกค้าบุคคล
สุามิารถชีำาระเงินแบบไร้สุัมิผู้ัสุให้กับร้านค้าป็ลีก ร้านอัาหารริมิทาง ร้าน
เสุริมิสุวัย หร่อั ร้านขายขอังชีำา เป็็นต้น BeMerchant NextGen ซึ�งเป็็น
แอัป็พลิเคชีันที�ชี่วัยให้ธุรกิจค้าป็ลีกสุามิารถรับการชีำาระค่าสุินค้าและ
บริการผู้่าน QR Code แทนการรับเงินสุด โดยสุามิารถตรวัจสุอับรายการ
โอันเงินและบริหารการเงินได้งา่ ยและสุะดวักยิง� ขึน� บริการบัวัหลวัง สุมิาร์ท
บิล เพย์เมินท์ ซึง� นำาเสุนอับริการรับชีำาระบิลอัย่างครบวังจร บริการรับชีำาระ
ค่าโดยสุารและค่าเชี่ารถแท็กซี�ผู้่าน QR Code แทนการใชี้เงินสุดและชี่วัย
ให้ผู้ป็ู้ ระกอับการแท็กซีสุ� ามิารถดูควัามิเคล่อั� นไหวัขอังบัญ่ชีีได้ตลอัดเวัลา
และบริการนำาสุ่งเงินภูาษัีหกั ณิ ทีจ� า่ ย และข้อัมิูลผู้่านระบบอัิเล็กทรอันิกสุ์
ขอังกรมิสุรรพากร (e-Withholding Tax)
ในด้านต่างป็ระเทศ ธนาคารเดินหน้าขยายธุรกิจสุู่ภููมิิภูาคอัย่างต่อัเน่�อัง
ด้วัยการเข้าซ่อั� หุน้ ขอังธนาคารพีที เพอัร์มิาตา ทีบเี ค (ธนาคารเพอัร์มิาตา)
ในอัินโดนีเซียในป็ี 2563 ซึ�งสุะท้อันให้เห็นวั่าธนาคารมิีควัามิเชี่�อัมิั�น
ในศั ก ยภูาพและควัามิแข็ ง แกร่ ง ขอังภูู มิิภูาคเอัเชีี ย ตะวัั น อัอักเฉีี ยงใต้
หลั ง การรวัมิธนาคารกรุ ง เทพในอัิ น โดนี เซี ย เข้ า เป็็ น สุ่ วั นหนึ� ง ขอัง
ธนาคารเพอัร์มิาตาอัย่างเป็็นทางการในเด่อันธันวัาคมิ ธนาคารเพอัร์มิาตา
มิีสุถานะเป็็นธนาคารขนาดใหญ่่ 1 ใน 10 ขอังอัินโดนีเซีย เมิ่�อัพิจารณิา
จากสุินทรัพย์รวัมิ โดยในเด่อันมิกราคมิ 2564 ธนาคารเพอัร์มิาตาได้รับ
การอันุมิตั จิ ากหน่วัยงานกำากับดูแลธุรกิจการเงินขอังอัินโดนีเซีย (Otoritas
Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็็นสุมิาชีิกกลุ่มิ BUKU IV ซึ�งเป็็นสุถานะ
ธนาคารพาณิิชีย์ระดับสุูงสุุดตามิหลักเกณิฑ์์ขนาดขอังเงินกอังทุนทีมิ� ากกวั่า
30 ล้านล้านรูเป็ียห์ (ป็ระมิาณิ 63,332 ล้านบาท) โดยการลงทุนเข้าซ่�อัหุ้น
ธนาคารเพอัร์มิาตาครั�งนี� สุ่งผู้ลให้สุัดสุ่วันสุินเชี่�อัขอังกิจการต่างป็ระเทศ
ต่อัสุินเชี่�อัรวัมิขอังธนาคารกรุงเทพเพิ�มิขึ�น เป็็นป็ัจจัยสุำาคัญ่ที�ชี่วัยให้
ธนาคารมิีแหล่งรายได้ที�หลากหลาย ขยายโอักาสุในการเข้าถึงตลาดที�มิี
การเติบโตสุูงในอัาเซียน และชี่วัยให้สุามิารถบริการลูกค้าในอัินโดนีเซีย
และทั�วัทั�งเคร่อัข่ายได้อัย่างครอับคลุมิยิ�งขึ�น

ในขณิะที�การเชี่�อัมิโยงเคร่อัข่ายระหวั่างป็ระเทศในภููมิิภูาคอัาเซียนมิี
ควัามิก้าวัหน้าอัย่างเป็็นรูป็ธรรมิ จากการเดินหน้าขอังโครงการพัฒนา
โครงสุร้างพ่�นฐานที�เชี่�อัมิโยงป็ระเทศไทยกับป็ระเทศต่าง ๆ ทั�วัภููมิิภูาค
เอัเชีี ย ตะวัั น อัอักเฉีี ย งใต้ และอั่� น ๆ อัาทิ ระบบขนสุ่ ง มิวัลชีนใน
กรุงเทพมิหานคร โครงข่ายรถไฟทั�วัป็ระเทศ โครงการรถไฟควัามิเร็วัสุูง
ที�เชี่�อัมิป็ระเทศไทยกับสุาธารณิรัฐป็ระชีาธิป็ไตยป็ระชีาชีนลาวั และจีน
รวัมิทัง� โครงการเขตพัฒนาพิเศษัภูาคตะวัันอัอัก ซึง� เป็็นโครงการระยะยาวั
ที�มิีเป็้าหมิายในการเป็็นศูนย์กลางด้านโลจิสุติกสุ์และการขนสุ่งที�สุำาคัญ่
ขอังภููมิภูิ าค อัีกทั�งยังเป็็นศูนย์กลางภูาคบริการมิูลค่าสุูงและภูาคการผู้ลิต
แห่งอันาคต ทั�งนี� ธนาคารมิีสุ่วันร่วัมิในการสุนับสุนุนสุินเชี่�อัแก่โครงการ
ด้านพลังงานทั�วัภููมิิภูาค ซึ�งรวัมิถึงโครงการพลังงานสุะอัาดและพลังงาน
หมิุนเวัียนหลายโครงการ เชี่น การผู้ลิตพลังงานจากชีีวัมิวัล ทุง่ กังหันลมิ
และโครงการพลังงานแสุงอัาทิตย์ ตลอัดจนการผู้ลิตรถยนต์ไฟฟ้า และ
โครงการรีไซเคิลพลาสุติก
ธนาคารจะยังคงให้การดูแลลูกค้าอัย่างใกล้ชีดิ มิุง่ มิัน� ทำางานอัย่างมิีคณิ
ุ ภูาพ
และสุร้างการเติบโตอัย่างยัง� ย่น โดยดำาเนินการควับคูก่ บั การให้บริการด้วัย
ป็ระสุิทธิภูาพและควัามิเป็็นเลิศ ขณิะเดียวักัน ธนาคารจะเดินหน้าขยาย
บริการธนาคารดิจทิ ลั อัย่างต่อัเน่อั� ง ด้วัยโครงสุร้างพ่น� ฐานด้านเทคโนโลยี
สุารสุนเทศและการกำากับดูแลข้อัมิูลที�มิีป็ระสุิทธิภูาพ แสุวังหาโอักาสุ
ในการขยายธุรกิจไป็ยังต่างป็ระเทศ และสุร้างการเติบโตจากบริการ
ที� มิี ศั ก ยภูาพในการสุร้ า งรายได้ เชี่ น บริ ก ารบริ ห ารเงิ น สุด ป็ระกั น
ผู้่านธนาคาร และบริการด้านกอังทุนรวัมิ ด้วัยควัามิมิุ่งมิั�นในการเป็็น
“เพ่�อันคู่คิด มิิตรคู่บ้าน” ที�พร้อัมิสุนับสุนุนให้ลูกค้าสุร้างอันาคตทางการ
เงินที�มิั�นคงผู้่านการสุรรค์สุร้างคุณิค่าร่วัมิกัน
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การวิเคราะห์
และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เศรษฐกิจไทยปี 2563

เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.1 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยส�ำคัญมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) และจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดที่ประเทศ
ต่ำง ๆ ประกำศใช้พร้อมกันทั่วโลก อำทิ กำรจ�ำกัดกำรเดินทำง กำรปิดเมือง และกำรห้ำมเดินทำง
ออกนอกเคหะสถำนในยำมวิกำล ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงักลง ทั้งนี้ ภำคเศรษฐกิจที่
ได้รบั ผลกระทบมำกทีส่ ดุ คือ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรลงทุนภำคเอกชน และกำรบริโภคภำคเอกชน
โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ กำรส่งออกสินค้ำลดลงร้อยละ 6.6 กำรน�ำเข้ำสินค้ำลดลงร้อยละ 13.5
กำรลงทุนภำคเอกชนหดตัวร้อยละ 8.4 สอดคล้องกับอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตที่อยู่ที่ร้อยละ 52.2
ซึง่ ต�ำ่ สุดในรอบเกือบ 10 ปี ส่วนกำรบริโภคภำคเอกชนหดตัวร้อยละ 1.0 นอกจำกนี้ มำตรกำรอืน่ ๆ
ที่รัฐบำลออกเพิ่มเติม เช่น กำรระงับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 และกำรกักกันตัวผู้ที่เข้ำสู่ประเทศเป็นเวลำ 14 วัน ได้ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
ตั้งแต่เดือนเมษำยนจนถึงสิ้นปี ปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้ธุรกิจต่ำง ๆ ต้องเลิกจ้ำงพนักงำน เพื่อแก้ปัญหำ
ปริมำณธุรกิจที่ลดลงและกำรขำดแคลนสภำพคล่อง ส่งผลให้มีคนถูกพักกำรท�ำงำนประมำณ 2.5
ล้ำนคน และอัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.2 ซึ่งสูงสุดในรอบทศวรรษ
อย่ำงไรก็ดี ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้น รัฐบำลได้เร่งออกมำตรกำรเพื่อกระตุ้นกำร
ใช้จำ่ ยของประชำชน พร้อมกับเร่งกำรบริโภคและกำรลงทุนภำครัฐเพือ่ ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ
ซึ่งมำตรกำรต่ำง ๆ ประกอบไปด้วย โครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน และโครงกำร
คนละครึ่ง โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ กำรใช้จ่ำยบริโภคภำครัฐขยำยตัวร้อยละ 0.8 เช่นเดียวกับ
กำรลงทุนภำครัฐในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ขยำยตัวร้อยละ 5.7
อัตรำเงินเฟ้อทัว่ ไปติดลบร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.7 ในปีกอ่ นหน้ำ ซึง่ ต�ำ่ กว่ำเป้ำหมำยเงินเฟ้อ
ทั่วไปของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่มีกรอบอยู่ที่ร้อยละ 1 – 3 สำเหตุส�ำคัญมำจำกกำรบริโภคและ
กำรลงทุนภำคเอกชนที่ซบเซำ และกำรปรับตัวลดลงของรำคำสินค้ำในกลุ่มพลังงำน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตรำดอกเบีย้ นโยบำย 3 ครัง้ เมือ่ เดือนกุมภำพันธ์ เดือนมีนำคม
และเดือนพฤษภำคม เป็นกำรปรับลดดอกเบีย้ สูร่ ะดับต�ำ่ สุดเป็นประวัตกิ ำรณ์ทรี่ อ้ ยละ 0.5 เพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ นี้ ในส่วนของค่ำเงินบำท แม้วำ่ จะอ่อนค่ำลงในช่วงต้นปีทผี่ ำ่ นมำ
เนือ่ งจำกเงินทุนกลับเข้ำสูส่ นิ ทรัพย์ทมี่ คี วำมมัน่ คงและปลอดภัยโดยเฉพำะเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ทองค�ำ อย่ำงไรก็ดี กำรแข็งค่ำของค่ำเงินบำทกลับมำเป็นประเด็นทีน่ ำ่ กังวลอีกครัง้ ในช่วงสองเดือน
หลังของปี 2563 จำกกำรเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อยู่ที่ 17,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 3.3 ของ GDP โดยเงินบำทได้แข็งค่ำเข้ำสู่ระดับ 29.82 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับ
ที่แข็งค่ำที่สุดในรอบปี ธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมำตรกำรส�ำหรับผ่อนคลำยสถำนกำรณ์
ค่ำเงินบำท โดยเปิดเสรีให้คนไทยสำมำรถไปลงทุนในต่ำงประเทศได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ในกำรสร้ำงระบบนิเวศใหม่ของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสมในระยะยำวต่อไป
ในส่วนของตลำดกำรเงินโลก หลังจำกเผชิญภำวะซบเซำในช่วงทีม่ กี ำรใช้มำตรกำรควบคุมกำรระบำด
อย่ำงเข้มข้น ตลำดตรำสำรทุนทั่วโลกอยู่ใน “ภำวะกำรฟื้นตัวที่ไม่เท่ำกัน” โดยในปีที่ผ่ำนมำตลำด
ที่มีสัดส่วนของตรำสำรทุนกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวได้ดีกว่ำตลำดอื่น ในส่วนของตรำสำรหนี้ทั่วโลก
อยู่ในภำวะผลตอบแทนต�่ำเนื่องจำกนโยบำยกำรเงินที่ผ่อนคลำยทั่วโลก ทั้งนี้ แม้ว่ำจะเผชิญกับ
ควำมผันผวนอย่ำงมำกในตลำดตรำสำรทุนและตลำดเงินในปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยก็ยังสำมำรถ
รักษำทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศในระดับที่สูงและมีสัดส่วนทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศคิดเป็น 1.5
เท่ำของจ�ำนวนหนี้สินในสกุลเงินต่ำงประเทศทั้งหมด
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มุมมองเศรษฐกิจไทยปี 2564

ส�ำหรับปี 2564 คำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวประมำณร้อยละ 1 – 2
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำวัคซีนจะเกื้อหนุน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรท่องเทีย่ วทัว่ โลก ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่
พัฒนำแล้ว อำทิ สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร สหภำพยุโรป และญีป่ นุ่
คำดว่ำจะฉีดวัคซีนให้กบั ประชำกรจ�ำนวนมำกได้รวดเร็วกว่ำเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศก�ำลังพัฒนำ ซึง่ รวมถึงประเทศไทย ทีค่ ำดว่ำจะกระจำยวัคซีน
ได้ช้ำกว่ำเนื่องจำกอุปทำนของวัคซีนทั้งโลกที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรส่งออกสินค้ำของประเทศไทยคำดว่ำจะได้
รับอำนิสงค์จำกกำรเริ่มฟื้นตัวของก�ำลังซื้อของผู้บริโภคและกำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรมของหลำยประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ
ที่พัฒนำแล้ว นอกจำกนี้ อุปสงค์ของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น
จำกกระแสของกำรค้ำยุคเทคโนโลยี 5G และกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำนจะ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะช่วยเกื้อหนุนกำรส่งออกสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทยเช่นเดียวกัน ในส่วนของภำคกำรท่องเที่ยว คำดว่ำจะ
ทยอยฟื้นตัวเมื่อผู้ได้รับวัคซีนเริ่มกลับมำท่องเที่ยวต่ำงประเทศอีกครั้ง
อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติทเี่ ข้ำมำในประเทศไทยจะ
ยังคงอยู่ในระดับต�่ำไปอีกระยะหนึ่งจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด

กำรบริโภคภำคเอกชนในไตรมำสแรกคำดว่ำจะอยูใ่ นระดับต�ำ่ โดยมีสำเหตุ
มำจำกกำรทีร่ ฐั บำลได้ประกำศใช้มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดอีกครัง้
ทัง้ นี้ เมือ่ สำมำรถควบคุมกำรระบำดได้แล้ว คำดว่ำกำรบริโภคภำคเอกชน
จะทยอยฟื้นตัวจำกผลของกำรคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด กำร
ช่วยเหลือเงินเยียวยำค่ำครองชีพของประชำชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึง
กำรฟืน้ ตัวของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ นโยบำยของรัฐบำล
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ำมกลำง
ควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยมีกำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกส�ำคัญ และ
คำดว่ำนโยบำยทำงกำรเงินจะผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2563

ปี 2563 ระบบธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยเผชิญควำมท้ำทำยจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร
และคุณภำพสินทรัพย์ เนือ่ งจำกเศรษฐกิจไทยเกือบทุกภำคส่วนต่ำงได้รบั
ผลกระทบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ท�ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ต้ อ งด� ำ เนิ น กำรผ่ อ นคลำยนโยบำยกำรเงิ น และออกมำตรกำรด้ ำ น
กำรเงินและสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนี้ ควบคูไ่ ปกับกำรผ่อนปรนหลักเกณฑ์
เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวให้กับธนำคำรพำณิชย์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ลูกหนี้ และรักษำเสถียรภำพของระบบกำรเงิน
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ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยจำกวิกฤตครั้งนี้ ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
ยังมีก�ำไรสุทธิ 146.2 พันล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 46.0 จำก
กำรกันส�ำรองในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจำก
โควิด-19 ส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ ณ สิน้ ปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 5.1
โดยสินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 64.2 ของสินเชื่อรวม) ขยำยตัวร้อยละ 5.4 เป็น
ผลจำกกำรขยำยตัวของสินเชือ่ ธุรกิจขนำดใหญ่ทสี่ ว่ นหนึง่ กลับมำใช้สนิ เชือ่
แทนกำรออกตรำสำรหนี้ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี หดตัวในอัตรำที่
ลดลงจำกผลของมำตรกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) ส�ำหรับสินเชื่อ
อุปโภคบริโภค (ร้อยละ 35.8 ของสินเชื่อรวม) ขยำยตัวในอัตรำชะลอลง
มำอยู่ที่ร้อยละ 4.6 จำกปีก่อน สอดคล้องกับก�ำลังซื้อของภำคครัวเรือน
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกโควิ ด -19 ทั้ ง นี้ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ยั ง ขยำยตั ว
เพิ่ ม ขึ้ น ตำมอุ ป สงค์ ใ นตลำดที่ อ ยู ่ อ ำศั ย แนวรำบที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น และ
กำรส่งเสริมกำรตลำดของผู้ประกอบกำร
ด้ำนสภำพคล่องของระบบธนำคำรพำณิชย์ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย
เงินรับฝำกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จำกสิ้นปีก่อน อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินรับฝำก ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 92.3 ขณะที่อัตรำส่วน
สินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อำจไหลออกในภำวะ
วิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดับร้อยละ 179.6
ทั้งนี้ กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำรพำณิชย์มุ่งเน้นไปที่กำรปรับ
โครงสร้ำงเงินฝำก กำรบริหำรต้นทุนให้เหมำะสม และกำรด�ำรงสินทรัพย์
สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรงตำม
เกณฑ์ Basel III อย่ำงไรก็ตำม ธปท. ได้ผอ่ นคลำยเกณฑ์ดำ้ นสภำพคล่องให้
ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถด�ำรงอัตรำส่วน LCR ต�ำ่ กว่ำร้อยละ 100 เป็นกำร
ชั่วครำวจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพื่อลดภำระของธนำคำรพำณิชย์
ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด-19
คุณภำพสินเชื่อของระบบธนำคำรพำณิชย์ ณ สิ้นปี 2563 ยอดคงค้ำง
สินเชื่อด้อยคุณภำพ (Non-Performing Loan: NPL หรือ Stage 3)
อยู่ที่ 523.3 พันล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่
ร้อยละ 3.12 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตต่อสินเชื่อรวม (Significant Increase in Credit
Risk : SICR หรือ Stage 2) อยู่ที่ร้อยละ 6.62 อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำร
พำณิ ช ย์ มี ก ำรกั น ส� ำ รองในระดั บ สู ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เตรี ย มรองรั บ
แนวโน้มคุณภำพสินเชือ่ ทีอ่ ำจด้อยลงในระยะต่อไป ระบบธนำคำรพำณิชย์
มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง โดย ณ สิ้นปี 2563 ระบบธนำคำรพำณิชย์มี
เงินกองทุนทั้งสิ้น 2,994.3 พันล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสีย่ ง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ทีร่ อ้ ยละ 20.1 เงินส�ำรอง
อยูใ่ นระดับสูงที่ 799.1 พันล้ำนบำท โดยอัตรำส่วนเงินส�ำรองทีม่ ตี อ่ สินเชือ่
ด้อยคุณภำพ (NPL Coverage Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 149.2 ท�ำให้สำมำรถ
รองรั บ ควำมผั น ผวนทำงเศรษฐกิ จ จำกกำรแพร่ ร ะบำดของโควิ ด -19
รวมถึงสำมำรถสนับสนุนกำรฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจำกผลกระทบดังกล่ำวได้
นอกจำกนี้ กำรเริ่มบังคับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) เป็นกำรยกระดับงบกำรเงินของ
กิจกำรในไทยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลยิ่งขึ้น โดยมีกำรปรับปรุง
หลักกำรและวิธีกำรบัญชีส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินให้สะท้อนฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนทีแ่ ท้จริงมำกยิง่ ขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
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ดังนี้ กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทำงกำรเงิน
(Classification and Measurement) กำรรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เครื่องมือทำงกำรเงิน (Impairment) หรือกำรกันเงินส�ำรอง และกำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge Accounting)
จำกกำรแพร่ ร ะบำดของโควิ ด -19 ท� ำ ให้ ลู ก หนี้ ข องธนำคำรพำณิ ช ย์
ได้รับผลกระทบเป็นจ�ำนวนมำก ในปีที่ผ่ำนมำธนำคำรพำณิชย์จึงให้
ควำมส�ำคัญกับกำรช่วยเหลือลูกหนีต้ ำมมำตรกำรของ ธปท. ทัง้ มำตรกำร
พักช�ำระหนี้ SMEs และมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งให้สถำบันกำรเงิน
ช่วยเหลือเป็นกำรทั่วไปในระยะแรก และต่อมำเปลี่ยนเป็นกำรให้ควำม
ช่ ว ยเหลื อ เชิ ง รุ ก และตรงจุ ด ที่ เ หมำะสมกั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก หนี้
แต่ละรำย (Targeted) ในระยะที่ 2 โดย ธปท. ได้ออกประกำศให้สถำบัน
กำรเงินคงสถำนกำรณ์จัดชั้นลูกหนี้ถึงสิ้นปี 2564 (Stand Still) ส�ำหรับ
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำงเจรจำปรับเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้
แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2564

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 สะท้อนสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่ผันผวน
(Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ
(Ambiguity) หรือ “VUCA” ที่สถำบันกำรเงินก�ำลังเผชิญในปี 2564 ถึง
แม้กำรพัฒนำวัคซีนจะมีควำมคืบหน้ำ แต่ก็ยังต้องใช้เวลำอีกระยะหนึ่ง
กว่ำที่วัคซีนจะถูกกระจำยไปได้อย่ำงทั่วถึง และคำดว่ำหลังจำกวิกฤต
คลี่คลำยลง สภำวะทำงธุรกิจ โครงสร้ำงของอุตสำหกรรม วิถีกำรด�ำเนิน
ชีวติ และรูปแบบกำรท�ำงำนจะเปลีย่ นแปลงไปจำกช่วงก่อนโควิด-19 รวม
ถึงระบบเศรษฐกิจยังคงจ�ำเป็นต้องพึ่งพำควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐต่อ
เนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ในส่วนของปัจจัยอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อตลำดกำรเงิน
ในปี 2564 ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรเปลี่ยนประธำนำธิบดีของสหรัฐอเมริกำ
จำกนำยโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นนำยโจ ไบเดน ซึ่งจะท�ำให้ทิศทำงและแนว
นโยบำยต่ำง ๆ ของสหรัฐอเมริกำ มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลใน
หลำยมิติต่อเศรษฐกิจโลก ปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจที่เปรำะบำง
โดยเฉพำะในประเทศทีม่ พี นื้ ฐำนทำงเศรษฐกิจอ่อนแอ และควำมผันผวน
ของเงินลงทุนระหว่ำงประเทศจำกสภำพคล่องทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมำกจำกกำร
ใช้นโยบำยกำรเงินผ่อนคลำยของธนำคำรกลำงทั่วโลก ส�ำหรับเศรษฐกิจ
ไทยคำดว่ำจะเริ่มฟื้นตัว จำกแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของกำรใช้จ่ำยภำครัฐ
และมำตรกำรช่วยเหลือภำคธุรกิจและประชำชน รวมถึงกำรเริ่มฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 เป็นไปตำมกรอบเวลำที่รัฐบำลก�ำหนด ซึ่งจะช่วยสร้ำง
ควำมเชือ่ มัน่ ให้กบั ทุกภำคส่วนในระบบเศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
จำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ธนำคำร
พำณิชย์ต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลลูกค้ำ ทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินเพือ่ ประคับประคองให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ กำรช่วย
ฟื้นฟูธุรกิจ และกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรเติบโตของธุรกิจในระยะ
ยำว ควบคู่ไปกับกำรดูแลคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรพำณิชย์ยังมีควำมมั่นคง โดยมีเงินกองทุน เงิน
ส�ำรอง และสภำพคล่องอยู่ในระดับสูง สำมำรถสนับสนุนกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและรองรับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ได้
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนำคำรพำณิ ช ย์ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกำรด� ำ เนิ น งำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และ
ช่วงหลังกำรแพร่ระบำดคลี่คลำย ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ธุรกิจ พฤติกรรม
ของลู ก ค้ ำ รู ป แบบกำรท� ำ งำน กำรเร่ ง ตั ว ของกำรเข้ ำ สู ่ สั ง คมดิ จิ ทั ล
กฎเกณฑ์และมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด รวมถึงแนวโน้ม
ทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ เช่น กำรเคลือ่ นย้ำยของห่วงโซ่อปุ ทำนโลก กำรก้ำวสูส่ งั คม
สูงวัย และปัญหำหนี้ทั้งในระดับโลกและในประเทศ เป็นต้น โดยต้องให้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ตอบโจทย์ของลูกค้ำ
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้น กำรร่วมมือกับพันธมิตร
เพือ่ สร้ำงโอกำสและช่องทำงในกำรสร้ำงแหล่งรำยได้ใหม่ ๆ และกำรเพิม่
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุน รวมถึงกำรด�ำเนินกิจกำร
ภำยใต้หลักกำร “กำรธนำคำรเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Banking)”
โดยน�ำปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental,
Social, and Governance: ESG) มำร่วมพิจำรณำในกำรก�ำหนดนโยบำย
และกลยุทธ์ส�ำหรับกำรให้สินเชื่ออย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ตลอดจนมี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจำกกำรให้
สินเชื่อของธนำคำร
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของธนาคารในอนาคต

ธนำคำรพำณิชย์ไทยอำจต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกำรเปลีย่ นแปลง
นโยบำยของรั ฐ บำลและสภำพแวดล้ อ มกำรท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่ำงรวดเร็ว โดยที่วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำให้หลำยเทรนด์
ส�ำคัญของโลกมำถึงเร็วขึ้น ซึ่งเป็นทั้งควำมท้ำทำยและโอกำสส�ำหรับ
เศรษฐกิ จ และภำคธุ ร กิ จ ไทยในหลำยมิ ติ และสำมำรถส่ ง ผลต่ อ กำร
ด�ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์ในช่วง 2 – 3 ปีข้ำงหน้ำ ดังต่อไปนี้
1. การก้าวสูส่ งั คมดิจทิ ลั และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี วิกฤตโควิด-19
ผลักดันให้ทงั้ บุคคลและภำคธุรกิจต้องปรับตัวสูฐ่ ำนวิถชี วี ติ ใหม่ (New
Normal) ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของกำรท�ำงำน กำรศึกษำ กิจกรรม
ยำมว่ำง กำรท่องเที่ยว และกำรดูแลสุขภำพ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล
มีบทบำทส�ำคัญอย่ำงมำกในกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและกำรท�ำธุรกิจ
ท�ำให้ธนำคำรพำณิชย์มีโอกำสสนับสนุนผู้บริโภคและธุรกิจในกำร
ปรับตัวสูฐ่ ำนวิถชี วี ติ ใหม่ รวมถึงปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำของธนำคำรเองด้วย
กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของกำรใช้อปุ กรณ์ Smart Phone และ Tablet
รวมทัง้ ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน
มีควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งกำรช�ำระเงิน กำรโอนเงิน กำรกู้ยืมเงิน
กำรระดมทุน และกำรวำงแผนจัดกำรสินทรัพย์ โดยประชำชนทั่วไป
สำมำรถเข้ำถึงสื่อดิจิทัลได้มำกขึ้น ส่งผลให้กำรให้บริกำรทำงกำรเงิน
ของไทยพัฒนำไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เร็วยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ กำรเงินดิจทิ ลั ยังช่วยยกระดับคุณภำพชีวติ ของลูกค้ำบุคคล
และศักยภำพของภำคธุรกิจ ขณะทีล่ กู ค้ำบุคคลมีควำมต้องกำรบริกำร
ทีร่ วดเร็ว ไร้รอยต่อ ผ่ำนช่องทำงทีไ่ ม่ใช่สำขำ 24/7 และผูป้ ระกอบกำร
ต้องกำรบริกำรทำงกำรเงินแบบ Integrated Solution ธนำคำรจึงน�ำ

เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกำรใช้ Big Data และปัญญำ
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อศึกษำพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของลูกค้ำแต่ละกลุม่ รวมถึงพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทีค่ รบวงจร
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น
2. หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันของไทยอยู่ในระดับสูง ก่อนเกิดวิกฤต
โควิด-19 ระดับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอยู่ในระดับสูง โดยมี
สัดส่วนประมำณร้อยละ 80 ของ GDP และกำรระบำดของโควิด-19
ได้ เข้ ำ มำซ�้ ำ เติ ม ให้ ป ั ญ หำนี้ รุ น แรงมำกยิ่ ง ขึ้ น ภำระหนี้ ที่ ส ะสม
เพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับสูงเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำย
ภำคครัวเรือนเนือ่ งจำกต้องกันรำยได้สว่ นหนึง่ ส�ำหรับกำรช�ำระคืนหนี้
ซึ่งท�ำให้ครัวเรือนมีควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช�ำระหนี้สูงขึ้น นอกจำกนี้
อัตรำดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ท�ำให้ประชำชนไม่มแี รงจูงใจในกำรออม
ประกอบกับมีแรงกระตุน้ ให้ใช้จำ่ ยมำกขึน้ อีกทัง้ ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ส่งผลให้มีกำรปิดกิจกำรจ�ำนวนมำกและมีคนว่ำงงำนเพิ่มขึ้น ขำด
รำยได้ที่จะน�ำไปช�ำระหนี้ ท�ำให้บำงส่วนต้องหันไปพึ่งพำแหล่งเงิน
นอกระบบอัตรำดอกเบี้ยสูงเนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงิน
ในระบบได้ ซึ่ ง จะซ�้ ำ เติ ม ให้ ป ั ญ หำหนี้ ค รั ว เรื อ นรุ น แรงขึ้ น ไปอี ก
เป็นอุปสรรคต่อกำรฟืน้ ตัวของกำรใช้จำ่ ยภำคครัวเรือนในระยะต่อไป
3. ปั ญ หาด้ า นความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี
ผู ้ ป ระกอบกำรเอสเอ็ ม อี ข องไทยจ� ำ นวนมำกมี ป ั ญ หำด้ ำ นควำม
สำมำรถในกำรแข่ ง ขั น จำกระบบกำรผลิ ต ที่ ล ้ ำ หลั ง แรงงำนที่
ด้อยคุณภำพ และขำดนวัตกรรมและกำรพัฒนำสินค้ำ ไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงให้รองรับกับกำรท�ำกำรค้ำหรือเศรษฐกิจแบบใหม่ได้
อย่ำงทันกำล อีกทัง้ ผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอีแบบดัง้ เดิมส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจครอบครัว ซึง่ มีจดุ อ่อนในด้ำนกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงแบบก้ำวกระโดด หรือ Disruption ทัง้ ใน
ด้ำนผลิตภัณฑ์และรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี้ ในอดีตท�ำเล
ที่ตั้งของสถำนประกอบกำรเป็นปัจจัยหลักต่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ
แต่ในปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปโดยเน้นควำมสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้กำร
สั่งซื้อสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก Mobile /
e-Commerce / Logistics กลำยเป็นปัจจัยส�ำคัญ อีกทั้งผู้บริโภคนิยม
รับข่ำวสำรจำกสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่ำง ๆ เป็นหลัก
ปั ญ หำนี้ ยิ่ ง รุ น แรงขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบกำรเอสเอ็ ม อี ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
เมืองรองซึ่งตลำดมีขนำดเล็กกว่ำเมืองใหญ่ ประกอบกับในช่วงหลัง
บริษัทขนำดใหญ่ระดับประเทศได้รุกเข้ำไปขยำยธุรกิจในเมืองรอง
มำกขึ้น ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีในเมืองรองจึงได้รับผลกระทบจำก
กำรแข่งขันกับธุรกิจขนำดใหญ่รนุ แรงมำกกว่ำผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอี
ในเมืองใหญ่ เพรำะนอกจำกขนำดของตลำดจะจ�ำกัดแล้ว ยังต้อง
เผชิญกับข้อจ�ำกัดอีกหลำยด้ำน ตั้งแต่คุณภำพแรงงำน ต้นทุนสินค้ำ
และค่ำขนส่ง ตลอดจนระบบบริหำรจัดกำร
วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้สถำนกำรณ์ของธุรกิจเอสเอ็มอียำกล�ำบำกขึน้
ไปอีก เนื่องจำกเอสเอ็มอีส่วนใหญ่มีสภำพคล่องต�่ำ เมื่อสถำนกำรณ์

รายงานประจำาปี 2563 —

กำรแพร่ระบำดยืดเยื้อ จึงมีธุรกิจที่ต้องปิดกิจกำรเป็นจ�ำนวนมำก
ธุรกิจที่สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำย และปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนเพื่อ
เพิ่มผลิตภำพ (Productivity) โดยกำรใช้ระบบ Automation มำกขึ้น
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถท�ำงำนที่มีมูลค่ำสูงขึ้น จะ
ผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ได้ โดยธนำคำรพำณิชย์มีบทบำทในกำรสนับสนุน
ภำคธุรกิจในกำรปรับตัวดังกล่ำว
4. การย้ายฐานการผลิตจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก
(Global Supply Chain Relocation) มำตรกำรกีดกันทำงกำร
ค้ำของสหรัฐอเมริกำ และกำรตอบโต้จำกประเทศคู่ค้ำ ส่งผลให้มี
กำรเคลื่อนย้ำยฐำนกำรผลิตบำงส่วนออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยที่
ภูมิภำคอำเซียน นอกจำกนั้น วิกฤตโควิด-19 ยังเร่งให้ผู้ผลิตที่พึ่งพำ
ห่วงโซ่อุปทำนในจีนต้องกระจำยออกไปในหลำย ๆ ภูมิภำค เพื่อลด
ควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดกำรหยุดชะงักของสำยกำรผลิตเหมือนทีเ่ คยเกิดขึน้
ในช่วงทีจ่ นี ปิดเมืองอูฮ่ นั่ เพือ่ ควบคุมกำรแพร่ระบำด กำรเปลีย่ นแปลง
ดังกล่ำวจึงเป็นโอกำสในกำรดึงดูดกำรลงทุนเข้ำมำในประเทศไทยและ
ภูมิภำคอำเซียน โดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จำกกำรเป็นฐำน
กำรผลิตของทั้งห่วงโซ่อุปทำนในระดับภูมิภำค
5. ภาวะหนี้สะสมในระดับสูง (Debt Accumulation) หลำยประเทศ
ในโลกก�ำลังเผชิญกับปริมำณหนี้สะสมในระดับสูง จำกข้อมูลของ
Institute of International Finance สัดส่วนหนี้รวมต่อ GDP ของโลก
ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 355.9 ซึ่งมีสำเหตุส�ำคัญมำจำกกำรใช้
นโยบำยกำรเงินทีผ่ อ่ นคลำยของธนำคำรกลำงส�ำคัญ ๆ ต่อเนือ่ งเป็น
เวลำนำน ประกอบกับอัตรำเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำ กำรก่อหนี้จึง
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งในระดับรัฐบำล ธุรกิจเอกชน และครัวเรือน
กำรแพร่ ร ะบำดของโควิด-19 ท�ำ ให้สถำนกำรณ์หนี้รุนแรงยิ่งขึ้น
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เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่ำงรุนแรง มีแรงงำนว่ำงงำนเป็น
จ�ำนวนมำก รัฐบำลจ�ำเป็นต้องก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ เพือ่ น�ำมำใช้จำ่ ยเยียวยำ
ประชำชนทีไ่ ด้รบั ควำมเดือดร้อนและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ ขณะทีภ่ ำคธุรกิจ
และภำคครัวเรือนก็จ�ำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยธุรกิจขนำด
ใหญ่มีควำมได้เปรียบในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่ำมำกกว่ำ
ขณะที่ธุรกิจเอสเอ็มอีและภำคครัวเรือนเข้ำถึงได้อย่ำงจ�ำกัด ท�ำให้
ต้องหันไปพึง่ พำแหล่งเงินทุนนอกระบบ วิกฤตทีย่ ดื เยือ้ และมำตรกำร
ปิดเมืองท�ำให้ธุรกิจบำงส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคธุรกิจที่มีควำม
เปรำะบำงมีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ลดลง ส่งผลให้ศักยภำพ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะยำวลดลง ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงต่อ
เสถียรภำพของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร (Demographic Shift)
ประเทศไทยคำดว่ำจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ในปี 2564
โดยร้อยละ 20 และ 14 ของจ�ำนวนประชำกรทั้งหมดจะมีอำยุ
60 และ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ก�ำลังแรงงำนในระบบเศรษฐกิจ
มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ อั ต รำกำรเจริ ญ เติ บ โตทำง
เศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม ลดลงในระยะยำวหำกไม่ มี ก ำรพั ฒ นำเพิ่ ม
ผลิตภำพ (Productivity) กำรผลิตให้สูงขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรบริโภค ทั้งในด้ำนมูลค่ำและองค์ประกอบของกำรใช้จ่ำย
โดยผลิต ภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุจะ
เติบโตขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพและควำมงำม เป็นต้น ทั้งนี้ ในอนำคตผู้สูงอำยุจะเป็นกลุ่มที่
มีอทิ ธิพลมำกขึน้ ในตลำดผูบ้ ริโภค จึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจทีจ่ ะมำรองรับ
ควำมต้องกำรของคนกลุ่มนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอวัย (Antiaging Product) ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์ เภสัชภัณฑ์ และธุรกิจ
กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรแสวงบุญและหำควำมสงบทำงจิตใจ เป็นต้น
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7. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกด�ำเนินกำรในพื้นที่
3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง และได้ก�ำหนด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศักยภำพในกำรลงทุน โดยรัฐบำลได้ลงทุน
พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีส่ ำ� คัญ 6 โครงกำร เพือ่ เพิม่ ศักยภำพรองรับ
กำรลงทุน ได้แก่
1) โครงกำรพัฒนำสนำมบินอูต่ ะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก
2) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน (สุวรรณภูมิ –
ดอนเมือง – อู่ตะเภำ)
3) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
4) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือมำบตำพุดระยะที่ 3
5) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ
6) กำรพั ฒ นำโครงข่ ำ ยรถไฟเชื่ อ ม 3 ท่ ำ เรื อ และระบบกำร
จัดกำรขนส่งแบบบูรณำกำรทั้งรถไฟและท่ำเรือแบบไร้รอยต่อ
(Seamless Operation)
รัฐบำลก�ำลังพัฒนำระบบกำรขนส่งแบบบูรณำกำร เพื่อยกระดับ
ประเทศไทยสูก่ ำรเป็นหนึง่ ในศูนย์กลำงเศรษฐกิจของโลก และรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค สงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำกับจีน ท�ำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยห่วงโซ่อุปทำนบำงส่วน
ออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยที่ภูมิภำคอำเซียน ถึงแม้จะมีคู่แข่งส�ำคัญ
อย่ำงเวียดนำม อินโดนีเซีย แต่จุดแข็งด้ำนท�ำเลที่ตั้ง กำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์ กำรส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
นโยบำยทีส่ ง่ เสริมกำรเร่งพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและยกระดับห่วงโซ่
อุปทำนภำยในประเทศ และกำรมุง่ เน้นกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมและยกระดับทักษะแรงงำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรม
เป้ ำ หมำยใหม่ เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น กำรดึ ง ดู ด ให้ มี ก ำรย้ ำ ยฐำน
กำรผลิตเข้ำมำในไทยเพิ่มขึ้น
8. การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ธนำคำร
ให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรช่วยดูแลและ
ยกระดั บ คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม นอกเหนื อ จำกบทบำท
ตัวกลำงทำงกำรเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นบทบำทดัง้ เดิมทีม่ คี วำม
ส�ำคัญต่อกำรเติบโตและเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ธนำคำรจึงได้น�ำ
แนวคิดเรื่องควำมยั่งยืนมำปรับใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนด
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนไว้ 4 ด้ำนได้แก่
1) กำรใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
3) กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงธุรกิจ
4) กำรดูแลพนักงำนและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ
กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สร้ำง
คุณค่ำแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ำรสหประชำชำติ (UN
Sustainable Development Goals: SDGs)

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมข้ำงต้น นับเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อจำกนี้ไป ผ่ำนกำรด�ำเนินนโยบำย
ของภำครัฐ และกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจของภำคเอกชน
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ธนำคำรพำณิชย์ไทย
จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมกำรรองรับอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถปรับตัว
เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวและก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงยั่งยืน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์กำรเมือง กำรเปลีย่ นแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อให้สอดรับกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึง่ ยำกต่อกำรคำดกำรณ์ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ ส่งผลให้ธนำคำรต้อง
เผชิญกับควำมท้ำทำยหลำยด้ำนในกำรด�ำเนินธุรกิจ ธนำคำรจึงจ�ำเป็น
ต้องติดตำมพิจำรณำควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจในระยะยำว เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ธนำคำรสำมำรถ
รับมือและบริหำรจัดกำรส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่ส�ำคัญ ได้แก่
หนึ่ ง ในปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ค วำมส� ำ คั ญ ต่ อ กำร
ขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจโลก คือ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 ในปีทผี่ ำ่ นมำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดส่งผลให้ประเทศ
ต่ำง ๆ ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แม้ว่ำ
ประเทศต่ำง ๆ จะเริม่ ได้รบั กำรจัดสรรวัคซีนในช่วงปลำยปีทผี่ ำ่ นมำ
อย่ำงไรก็ดี กำรที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนยังคงมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด กอปรกับกำร
กลำยพันธุ์ของเชื้อไวรัสในประเทศต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
สหรำชอำณำจักร และแอฟริกำใต้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้จ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งหำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดยังด�ำเนินต่อไป จะส่งผลให้กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกล่ำช้ำลง โดยเฉพำะในประเทศที่พึ่งพำกำรท่องเที่ยวและบริกำร
เป็ น หลั ก โดยรำยได้ ที่ ล ดลงในภำคดั ง กล่ ำ วและควำมเชื่ อ มั่ น
ภำคเอกชนทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ อำจท�ำให้อปุ สงค์ลดลงทัว่ โลก และส่งผล
กระทบต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

1. ภาวะเศรษฐกิ จ โลก

นอกจำกนี้ ระบบเศรษฐกิจโลกยังต้องประสบกับปัญหำ “ภำวะกำร
ฟื้นตัวที่ไม่เท่ำกัน” ซึ่งหมำยรวมตั้งแต่กำรฟื้นตัวในระดับเศรษฐกิจ
มหภำคจนถึงในระดับอุตสำหกรรม ระหว่ำงประเทศที่พัฒนำแล้ว
กับประเทศก�ำลังพัฒนำ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่จะส่งผล
ให้กำรฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกล่ำช้ำลง โดยมีสำเหตุสำ� คัญมำจำกกำร
ที่ประเทศที่ฟื้นตัวช้ำกว่ำประเทศอื่น ท�ำให้เศรษฐกิจโลกไม่สำมำรถ
ฟื้นตัวได้อย่ำงสมบูรณ์
ปัจจัยอีกประกำรที่ส�ำคัญคือควำมไม่แน่นอนทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ โดยเฉพำะนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน
แม้ว่ำนำยโจ ไบเดน จะเข้ำรับต�ำแหน่งเป็นประธำนำธิบดีคนใหม่
ของสหรัฐอเมริกำแล้วก็ตำม แต่ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำง
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ทั้งสองประเทศจะยังคงมีอยู่ โดยสหรัฐอเมริกำจะให้ควำมส�ำคัญ
ที่ประเด็นด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศเป็นหลัก ปัจจัยข้ำงต้นกอปรกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทำนโลก อำทิ
จำกกำรย้ ำ ยฐำนกำรผลิ ต ของหลำยบริ ษั ท ออกจำกประเทศจี น
กำรย้ำยฐำนกำรผลิตกลับเข้ำสู่ประเทศที่ตั้งของบริษัทแม่ รวมถึง
กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้เทคโนโลยีต่อแรงงำน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยง
และให้พร้อมรับต่อควำมซับซ้อนและควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ธนำคำรตระหนั ก ถึ ง ควำมไม่ แ น่ น อนของภำวะเศรษฐกิ จ โลกที่
อำจส่ ง ผลกระทบต่อ ธุร กิจของธนำคำรและกำรด�ำ เนินธุรกิจของ
ลู ก ค้ ำ โดยธนำคำรได้ มี ก ำรติ ด ตำมสถำนกำรณ์ แ ละดู แ ลลู ก ค้ ำ
อย่ ำ งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง ด� ำ เนิ น กำรจั ด ท� ำ กระบวนกำรต่ ำ ง ๆ เพื่ อ
บริ ห ำรดู แ ลควำมเสี่ ย ง อำทิ กระบวนกำรคำดกำรณ์ ส ภำวะ
เศรษฐกิ จ ในอนำคตเพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น กำร
ประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมกระบวนกำร Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และกำร
จัดท�ำแผนล่วงหน้ำรองรับกำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงและเตรียมควำม
พร้อมในกำรแก้ไขปัญหำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคตไว้ลว่ งหน้ำอย่ำงเป็นระบบ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ ธนำคำรแบ่งควำมเสีย
่ งด้ำนกำร

เปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ (Climate Change Risk) ออกเป็นสอง
ประเภท คื อ ควำมเสี่ ย งจำกภั ย ธรรมชำติ อั น เนื่ อ งมำจำกกำร
เปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ หรือควำมเสีย่ งทำงกำยภำพ (Physical
Risk) และควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ
(Transition Risk) ในส่ ว นของควำมเสี่ ย งทำงกำยภำพ
ภัยธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็น พำยุ น�้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่ำ หรือคลื่น
ควำมร้อน ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สร้ำงควำมเสียหำยต่อธุรกิจ
เกษตรกร และประชำชนทัว่ ไป ในหลำยประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
ภำคส่ ว นในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ ำ งชั ด เจนที่ สุ ด คื อ
ภำคเกษตร ซึ่งผลผลิตประสบควำมเสียหำยจำกน�้ำท่วมน�้ำแล้ง
อย่ำงต่อเนื่องมำหลำยปี ส่งผลต่อรำยรับและต้นทุนของเกษตรกร
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ธนำคำรได้ตดิ ตำมสถำนกำรณ์ภยั ธรรมชำติตำ่ ง ๆ
ประเมินผลกระทบและจัดกำรควำมเสี่ยงของธนำคำร โดยเฉพำะ
ด้ำนเครดิต ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

ในส่วนของควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ ผล
กำรเลือกตัง้ ประธำนำธิบดีของสหรัฐอเมริกำน่ำจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ช่วยเร่งกระบวนกำรเปลีย่ นผ่ำนให้เร็วและมีประสิทธิผลมำกขึน้ ภำยใต้
กำรน�ำของนำย โจ ไบเดน สหรัฐอเมริกำก�ำลังกลับมำเข้ำร่วมควำม
ตกลงปำรีส (Paris Agreement) ซึ่งจะท�ำให้ประเทศที่มีควำมส�ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น
และเกำหลีใต้ (ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวมกันมำกกว่ำร้อยละ 50 ของ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก) มีภำระในกำรลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิ (Net GHG Emission) ให้เหลือ
ศูนย์ภำยในปี 2593-2603 อย่ำงไรก็ดี กำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว
จะเกิดขึ้นได้จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรพัฒนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
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สีเขียว และกำรใช้เครือ่ งมือเชิงนโยบำยเพือ่ ให้ธรุ กิจรับรูต้ น้ ทุนทีแ่ ท้จริง
ของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่น ภำษีคำร์บอน หรือตลำดคำร์บอน
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ แม้ว่ำกำรเปลี่ยนผ่ำน
ไปสู่สังคมคำร์บอนต�่ำจะเป็นเรื่องระยะยำว แต่ธนำคำรจ�ำเป็นต้อง
ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ตลอดจนประเมินควำมเสี่ยงและ
โอกำสทำงธุรกิจของธนำคำร เพื่อเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ ธนำคำรก�ำลังศึกษำผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนผ่ำนไปสู่สังคมคำร์บอนต�่ำที่มีต่อภำคธุรกิจและธนำคำรเอง
ภำยใต้สถำนกำรณ์จ�ำลอง (Climate Scenario) ต่ำง ๆ ซึ่งจัดท�ำโดย
องค์กรและเครือข่ำยระดับสำกล เช่น Intergovernmental Panel on
Climate Change (ICPP) และ Network for Greening the Financial
System (NGFS)
เทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็วช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน ช่วยสร้ำงสภำพ
แวดล้อมในกำรด�ำเนินชีวิตที่มีควำมปลอดภัย และช่วยสนับสนุน
ให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ แต่ขณะ
เดียวกันกำรใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอำจเป็นสำเหตุของกำรโจมตีทำง
ไซเบอร์ และกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ สร้ำงควำมเสียหำยและ
กระทบกับควำมเชือ่ มัน่ ของลูกค้ำ ผูใ้ ห้บริกำร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของธนำคำร อีกทัง้ ยังเป็นต้นทุนของธนำคำรทัง้ ด้ำนกำรเงินและกำร
บริหำรจัดกำร

3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ก�ำลังปรับตัวสู่กำรด�ำเนินกำรด้วยวิธี
ดิจิทัล จ�ำเป็นต้องน�ำเอำเทคโนโลยีชั้นสูงต่ำง ๆ เช่น Blockchain,
Biometric, Application Programming Interface (API) หรือ Artificial
Intelligence เข้ำมำใช้เพือ่ กำรเชือ่ มต่อทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และเพือ่ สร้ำง
ศักยภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจทีใ่ นปัจจุบนั มีคแู่ ข่งขันทำงธุรกิจรำยใหม่
เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในบริกำร สร้ำง
ควำมยืดหยุน่ เพียงพอในกำรปรับเปลีย่ นให้สอดรับกับสภำพกำรณ์เปลีย่ นแปลง
ของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งองค์กรจะต้องเตรียม
ควำมพร้ อ มในกระบวนกำรท� ำ งำน ในขณะเดี ย วกั น ธนำคำรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยทำงไซเบอร์(Cybersecurity)
ในกำรท�ำงำน เพือ่ ป้องกันผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ พร้อมน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มำใช้ เพือ่ ปกป้องข้อมูล และท�ำให้กำรเชือ่ มต่อกับคูค่ ำ้ ธุรกิจ
และลูกค้ำมีควำมปลอดภัย
นอกจำกนี้ กำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล
ในกำรวิเครำะห์เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ ออกแบบบริกำรให้เหมำะสม
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ข้อมูลจึงกลำยเป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
ที่ต้องได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง หลำยประเทศได้เพิ่มข้อบังคับ
และกฎหมำยเพื่ อ ปกป้ อ งคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ ำ
ธนำคำรได้ มี ก ำรด� ำ เนิ น กำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ได้ รั บ
กำรปกป้องจำกกำรถูกเปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำถึงโดยไม่มีสิทธิ
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำต ซึง่ ธนำคำรได้มกี ำรเพิม่
มำตรกำรปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำรวมถึงข้อมูลของ
ธนำคำรด้วย
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ
การประกอบธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และ
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2518
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ธนาคารมี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 3,822,960
ล้านบาท เงินให้สนิ เชือ่ รวม 2,368,238 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 2,810,863
ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 449,014 ล้านบาท ความส�าเร็จจากการ
ด�าเนินงานในปี 2563 ท�าให้ธนาคารได้รบั รางวัลหลายด้าน เช่น “ธนาคาร
แห่งปี 2563” จากวารสารการเงินธนาคาร “Best Bank in Thailand” จาก
นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ “Best Corporate and Investment Bank in
Thailand” “Best Bank for SMEs in Thailand” “Best Regional Bank for
BRI (Southeast Asia)” จากนิตยสารเอเชียมันนี่ “Best Trade Finance
Bank in Thailand” และ “Best Cash Management Solution in Thailand
2020” จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย และ “Best in Treasury and
Working Capital SMEs in Thailand” จากนิตยสารดิแอสเซท
ธนาคารยึ ด มั่น ในเจตนารมณ์ข องการเป็น “เพื่อ นคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคาร
จึงให้ความส�าคัญกับการเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ในการด�าเนินธุรกิจของลูกค้าและ
พัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและยาวนานตลอดหลายทศวรรษจากรุน่
สูร่ นุ่ รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และการมีธรรมาภิบาล
ได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบของการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
การมีฐานลูกค้าจ�านวนมากและความสัมพันธ์ทยี่ าวนาน เป็นหนึง่ ในปัจจัย
ส�าคัญแห่งความส�าเร็จของธนาคาร และท�าให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจ
ควบคูไ่ ปกับความต้องการทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้า ด้านการบริหาร
กิจการ ธนาคารจ�าแนกการด�าเนินธุรกิจเป็นสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สาย
ลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล กิจการ
ธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริษัทย่อยที่
ส�าคัญ ประกอบด้วยกิจการในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ 3 บริษทั คือ บางกอก
แบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด และธนาคารพีที
เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท
หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ากัด และบริษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์
บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินกิจการด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ประเทศไทย ในขณะที่บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด เป็นธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ ธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วยสินเชือ่ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว สินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
หนังสือค�้าประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินอื่น ๆ เช่น บริการเงินรับฝาก บริการโอนเงิน บริการบริหาร
จัดการเงินสด บริการประกันชีวติ และประกันวินาศภัย (แบงก์แอสชัวรันส์)
บริการวานิชธนกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการ
ซื้ อ ขายตราสารหนี้ เป็ น ต้ น บริ ก ารเหล่ า นี้ ช ่ ว ยสร้ า งรายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนา
บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ช่องทางการให้บริการ

ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมกว้างขวาง ประกอบด้วย
เครือข่ายสาขา บริการธนาคารอัตโนมัติ บริการธนาคารดิจิทัล และจุด
บริการต่าง ๆ โดยบริการธนาคารดิจิทัลประกอบไปด้วย บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือ (โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ) ธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) บริการช�าระเงินด้วย QR Code
ส�าหรับลูกค้าบุคคล บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตส�าหรับลูกค้าธุรกิจ
(บิซ ไอแบงก์กิ้ง และคอร์ปอเรท ไอแคช) บริการธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด) และบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสาขา
ในประเทศรวม 1,128 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ มีส�านักธุรกิจเพื่อให้
บริการลูกค้าธุรกิจ 117 แห่ง และส�านักธุรกิจย่อยรวม 126 แห่ง รวม
ถึงศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�าเข้า 92 แห่ง ซึ่งแต่ละส�านักธุรกิจ
มีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์คอยให้บริการลูกค้า
อย่างครบวงจร ปัจจุบนั ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศกว่า 300 สาขา
ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จึงนับได้ว่าธนาคารมี
เครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย

รายงานประจำาปี 2563 —
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ภาพรวมการด�าเนินงานของธุรกิจหลัก และบริษัทย่อย
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

ควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว และกำรมี ป ั จ จั ย พื้ น ฐำนที่ แข็ ง แกร่ ง ของ
ภำคธุรกิจในประเทศไทย ท�ำให้บริษทั เอกชนรำยใหญ่ สำมำรถปรับตัวได้
อย่ำงรวดเร็วแม้ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยหลำยประกำรอันเนื่องมำจำก
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่ำงฉับพลันต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและเศรษฐกิจทัว่ โลก ด้วยควำมสัมพันธ์ทม่ี มี ำอย่ำงยำวนำนในฐำนะ
“เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ ำ้ น” ธนำคำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลลูกค้ำ
ผ่ำนมำตรกำรต่ำง ๆ เช่น กำรให้สนิ เชือ่ เพือ่ เสริมสภำพคล่องทำงกำรเงิน
กำรปรับและผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ รวมถึงมำตรกำรอื่น ๆ ตำม
ควำมเหมำะสมและโอกำสในกำรท�ำธุรกิจของลูกค้ำแต่ละรำย โดยด�ำเนิน
กำรควบคูก่ บั กำรให้สนิ เชือ่ ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง เพือ่ ให้ธนำคำร
สำมำรถรักษำคุณภำพของสินเชือ่ ได้อย่ำงต่อเนือ่ ง พร้อมรับมือกับควำม
ไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ธนำคำรเชื่อมั่นในกำร
สรรค์สร้ำงคุณค่ำร่วมกัน โดยได้นำ� เสนอนวัตกรรมด้ำนบริกำรอย่ำงต่อเนือ่ ง
เช่น กำรให้บริกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้วย Enterprise Blockchain และ
พัฒนำแพลตฟอร์มที่ช่วยให้กระบวนกำรท�ำงำนประจ�ำวันมำอยู่ในระบบ
ดิจทิ ลั เพือ่ ให้สำมำรถเชือ่ มโยงกับระบบนิเวศของลูกค้ำและซัพพลำยเชน
ของลูกค้ำรำยนั้น ๆ ควบคู่ไปกับกำรสนับสนุนลูกค้ำเพื่อเดินหน้ำขยำย
กิจกำรไปยังประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ ำค แพลตฟอร์มดังกล่ำวจะช่วยเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ และพัฒนำควำมเข้ำใจอีกทัง้ ยังเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ในเชิงลึก ซึง่ จะช่วยให้ธนำคำรและลูกค้ำสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์และส่ง
มอบบริกำรได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจำกนี้ เพือ่ ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรให้สินเชือ่
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ธนำคำรให้
สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงกำรเพือ่ ควำมยัง่ ยืน เช่น โครงกำรพลังงำนสะอำด
และพลังงำนหมุนเวียนหลำยโครงกำร รวมถึงกำรผลิตพลังงำนจำกชีวมวล
ทุง่ กังหันลม และโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ ตลอดจนกำรผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ำ โครงกำรรีไซเคิลพลำสติก และโครงกำรระบบขนส่งมวลชน

ผลงานและความส�าเร็จ

• ด้วยประสบกำรณ์ในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินส�ำหรับลูกค้ำ
ธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน ธนำคำรได้รบั ควำมไว้วำงใจให้เป็นผูใ้ ห้บริกำร
ทำงกำรเงินแก่โครงกำรจ�ำนวนมำกภำยใต้โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนทัว่ ประเทศ เช่น ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนคร ระบบ
โครงข่ำยทำงรถไฟทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) นิคมอุตสำหกรรม ระบบผลิต
ไฟฟ้ำ และโครงกำร “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City)
• ธนำคำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรธุรกรรมกำรเงินแบบครบวงจร
ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนกำรท�ำงำนของลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ
ประกอบด้วย บริกำรบริหำรเงินสด บริกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ซัพพลำยเชน และบริกำรด้ำนหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำให้ดียิ่งขึ้น
• ในปี 2563 ธนำคำรได้รบั รำงวัลจำกสถำบันต่ำง ๆ เช่น Best Corporate
and Investment Bank in Thailand จำกนิตยสำรเอเชียมันนี่ Best
Trade Finance Bank in Thailand จำกนิตยสำรอัลฟำเซำท์อสี เอเชีย
นิตยสำรดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ และนิตยสำรโกลเบิลบิสซิเนสเอำท์ลุค
Best DLT Platform for Trade Finance จำกนิตยสำรโกลเบิลไฟแนนซ์
และ Best Cash Management Solution in Thailand จำกนิตยสำรอัลฟำ
เซำท์อีสเอเชีย จำกบริกำรช�ำระเงินแบบเรียกเก็บเงินปลำยทำง
(QR-on-Delivery Payment) โดยสำมำรถใช้กบั โมบำย แบงก์กงิ้ แอปพลิเคชัน
ทุกธนำคำรในประเทศไทย
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

• เพื่อให้สำมำรถตอบสนองได้ทันต่อควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วของลูกค้ำและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
ธนำคำรได้ผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัลในหลำกหลำยรูปแบบ
เช่น ร่วมกับธนำคำรและองค์กรพันธมิตรชัน้ น�ำระดับโลกพัฒนำบริกำร
กำรค้ำระหว่ำงประเทศให้มปี ระสิทธิภำพสูงขึน้ ด้วยบริกำร “Contour”
โดยใช้เทคโนโลยี Enterprise Blockchain เพื่อให้บริกำรท�ำธุรกรรม
เล็ ต เตอร์ อ อฟเครดิ ต (Letter of Credit: L/C) โดยในปี 2562
และ 2563 ธนำคำรประสบควำมส� ำ เร็ จ ในกำรทดสอบกำรท� ำ
ธุรกรรม L/C Blockchain ระหว่ำงลูกค้ำในอินโดนีเซีย และเวียดนำม
ทัง้ นี้ ในปี 2564 ธนำคำรมีแผนเปิดให้บริกำรนีใ้ นเชิงพำณิชย์แก่ลกู ค้ำ
ด้วยนวัตกรรมนี้และควำมแข็งแกร่งด้ำนเครือข่ำยสำขำต่ำงประเทศ
ของธนำคำรจะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศได้อย่ำงรำบรื่น ปลอดภัย ลดเวลำด�ำเนินกำรลงเหลือไม่ถึง
หนึ่งชั่วโมง และลดกำรใช้เอกสำรลงกว่ำครึ่ง
• นอกจำกนี้ ธนำคำรยังให้บริกำรน�ำส่งเงินภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย และข้อมูล
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพำกร (e-Withholding Tax) โดย
ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถแต่งตัง้ ให้ธนำคำรท�ำหน้ำทีเ่ ป็นตัวแทนหักและ
น�ำส่งภำษี ณ ทีจ่ ำ่ ย ให้แก่กรมสรรพำกร พร้อมจัดท�ำและน�ำส่งเอกสำร
รับรองกำรหักภำษี ณ ทีจ่ ำ่ ย พร้อมทัง้ ด�ำเนินกำรด้ำนเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดเพือ่ อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลกู ค้ำ
• ในปี 2564 ธนำคำรจะยังคงเร่งกระบวนกำรเปลีย่ นผ่ำนอย่ำงต่อเนือ่ ง
โดยเตรียมเปิดระบบปฏิบตั กิ ำรใหม่สำ� หรับบริกำร Cash Management
และ Trade Finance ซึง่ เป็นระบบทีไ่ ด้ผำ่ นกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ
ที่มุ่งเน้นให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน และสำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน Application
Programing Interface (API) ท�ำให้ธนำคำรสำมำรถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริกำรที่ครอบคลุมและหลำกหลำยยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ระบบ
ปฏิบตั กิ ำรใหม่ทงั้ สองระบบยังจะเป็นประตูสนู่ วัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์
หลำยประเภทที่ใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) อีกด้วย
แผนงำนทั้งหมดนี้ยังย�้ำให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของธนำคำรที่จะให้
บริกำรเพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันแก่ลกู ค้ำภำยใต้แนวทำง
Digital First ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ในช่วงเวลำเช่นนี้ ผู้ประกอบกำรไม่เพียงต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำน
สภำพคล่อง แต่ยังต้องปรับกำรด�ำเนินงำนในหลำย ๆ ด้ำน เช่น กำรจัด
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย
กำรขำยผลิตภัณฑ์ผำ่ นช่องทำงออนไลน์ หรือกำรปรับเปลีย่ นสำยกำรผลิต
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
ทั้งนี้ ธนำคำรได้จัดสัมมนำให้ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์โดยมุ่งเน้น
กำรให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อช่วยให้ลูกค้ำก้ำวผ่ำนวิกฤตและสำมำรถปรับตัวให้
สอดคล้องกับฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกค้ำสำมำรถใช้ช่องทำง
โซเชียลมีเดีย Bangkok Bank SME ของธนำคำรเพื่อเป็นช่องทำงใน
กำรประชำสั ม พั น ธ์ ต ลอดจนเสนอขำยสิ น ค้ ำ และบริ ก ำร นอกจำกนี้
ธนำคำรยังน�ำเสนอบริกำรใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนกำรช�ำระเงินแบบไม่ใช้
เงินสด และกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของลูกค้ำ
ผลงานและความส�าเร็จ

• เพื่ อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ ำ สำมำรถพั ฒ นำธุ ร กิ จ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด้ ำ นกำร
บริหำรจัดกำร กำรตลำด และนวัตกรรม ธนำคำรมีกำรแบ่งปัน
ควำมรูแ้ ละสนับสนุนลูกค้ำในกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจผ่ำนกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ ทั้งนี้ ลูกค้ำของธนำคำรได้รับรำงวัลพระรำชทำน
2 รำงวัลในประเภทธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง และประเภทธุรกิจบริกำร
และรำงวั ล ระดั บ Gold 1 รำงวั ล ในประเภทธุ ร กิ จ อุ ต สำหกรรม
จำกโครงกำร SMEs Excellence Awards ซึ่งจัดโดย สมำคมกำร
จัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
• บริกำร Biz iBanking น�ำเสนอแพ็คเกจ Biz Super Save x3 ทีม่ อบอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมพิเศษส�ำหรับกำรโอนเงิน กำรจ่ำยเงินเดือนพนักงำน
และกำรฝำก-ถอนเงินด้วยเช็ค เพื่อลดต้นทุนด้ำนธุรกรรมและลด
ควำมจ�ำเป็นในกำรเดินทำงไปใช้บริกำรที่สำขำ
• มีกำรปรับส�ำนักธุรกิจบำงนำและส�ำนักธุรกิจศรีรำชำให้เป็นศูนย์ให้
ค�ำปรึกษำด้ำนกำรเงินและสถำนที่จัดกิจกรรมและสัมมนำเชิงปฏิบัติ
กำรเพื่ อ ให้ ค วำมรู ้ แ ละช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบกำรสำมำรถปรั บ ตั ว ให้
สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจรูปแบบใหม่หลังฟื้นตัวจำก
ภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำ

ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

กำรเปลี่ ย นแปลงของสภำวะแวดล้ อ มทำงเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ ำ ง
ฉับพลันจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (เอสเอ็มอี) ค่อนข้ำงมำก ธนำคำรจึงจ�ำเป็นต้องดูแลผู้
ประกอบกำรกลุม่ นีอ้ ย่ำงใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ ในฐำนะ “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ ำ้ น” เมือ่
สถำนกำรณ์กำรระบำดเริ่มต้น ธนำคำรมีกำรติดต่อลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือด้วยมำตรกำรต่ำง ๆ ลดภำระหนี้ เช่น กำรให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ กำรขยำยระยะเวลำผ่อนช�ำระหนี้ และกำรให้สินเชื่อ
เพิ่มเติม หรือกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกำร
เอสเอ็มอีสำมำรถประคับประคองธุรกิจให้ผ่ำนพ้นวิกฤต นอกจำกนี้
ธนำคำรยังเพิ่มขั้นตอนกำรตรวจวิเครำะห์บัญชีเพื่อประเมินผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึ้นต่อสถำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำได้ล่วงหน้ำ ท�ำให้ธนำคำร
สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำและกำรสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ลูกค้ำและด�ำเนินกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสมและทันท่วงที

• เพื่ อ มอบประสบกำรณ์ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ ำ ธนำคำรปรั บ
กระบวนกำรสมัครบริกำรให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และน�ำเสนอบริกำรออนไลน์
ใหม่หลำยบริกำร เช่น BeMerchant NextGen และบริกำรบัวหลวง
สมำร์ท บิล เพย์เมนท์ ทั้งนี้ BeMerchant NextGen เป็นแอป
พลิเคชันที่ช่วยให้ธุรกิจค้ำปลีกสำมำรถรับกำรช�ำระค่ำสินค้ำและ
บริกำรผ่ำน QR Code แทนกำรรับเงินสด รวมทั้งยังช่วยให้ร้ำน
ค้ำตรวจสอบรำยกำรโอนเงินและบริหำรกำรเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
ในขณะที่บริกำรบัวหลวง สมำร์ท บิล เพย์เมนท์ น�ำเสนอบริกำร
รับช�ำระบิลอย่ำงครบวงจร ส่งผลให้ลกู ค้ำหรือคูค่ ำ้ ของบริษทั ประหยัด
เวลำและค่ ำ ใช้ จ ่ ำ ย บริ ห ำรจั ด กำรกำรรั บ ช� ำ ระเงิ น ด้ ว ยช่ อ งทำง
ธนำคำรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ สำมำรถรับเงินจำกทุกช่องทำงของ
ทุกธนำคำร มำสู่บัญชีหลักที่ธนำคำรกรุงเทพ ซึ่งง่ำยต่อกำรกระทบ
ยอดและติดตำมกำรรับช�ำระ ด้วยรำยงำนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำาปี 2563 —
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ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก ธนาคาร
ยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
การขยายตัวของเมือง และการเดินหน้าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภูมิภาคเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้ภูมิภาคแห่งนี้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต และด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารชั้นน�าของ
ภูมภิ าค ในเดือนพฤษภาคม 2563 ธนาคารกรุงเทพเข้าซือ้ หุน้ ของธนาคาร
พีที เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ในอินโดนีเซีย และได้ท�า
ค� า เสนอซื้ อ หุ ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดของธนาคารเพอร์ ม าตาในเดื อ น
ตุลาคม ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 98.71 ต่อมา
ในเดือนธันวาคม ธนาคารกรุงเทพได้รวมสาขาในประเทศอินโดนีเซีย
เข้ากับธนาคารเพอร์มาตาอย่างเป็นทางการ ท�าให้ธนาคารเพอร์มาตาขยับ
ขึน้ เป็น 1 ใน 10 ธนาคารทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ของอินโดนีเซีย เมือ่ พิจารณา
จากสินทรัพย์รวม โดยในเดือนมกราคม 2564 ธนาคารเพอร์มาตาได้
รั บ การอนุ มั ติ จ ากหน่ ว ยงานก� า กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ การเงิ น ของอิ น โดนี เซี ย
(Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็นสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซึ่งเป็น
สถานะธนาคารพาณิชย์ระดับสูงสุดตามหลักเกณฑ์ขนาดของเงินกองทุน

ที่มากกว่า 30 ล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 63,332 ล้านบาท) การลงทุน
ดั ง กล่ า วเป็ น ผลจากการที่ ธ นาคารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของ
อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และ
เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ขยายโอกาส
ในการเข้าถึงตลาดที่มีการเติบโตสูงในอาเซียน และให้บริการลูกค้าใน
อินโดนีเซียและทัว่ ทัง้ เครือข่ายได้อย่างครอบคลุมยิง่ ขึน้ ภายหลังการลงทุน
สัดส่วนสินเชื่อกิจการต่างประเทศต่อสินเชื่อรวมของธนาคารกรุงเทพ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 23
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้ลกู ค้าขยายธุรกิจสูภ่ มู ภิ าคและเติบโตใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนือ่ งจาก
เป็นภูมภิ าคทีพ่ ร้อมเติบโตต่อไปในอนาคตจากแนวโน้มส�าคัญต่าง ๆ เช่น
การที่ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) อย่าง
เป็นทางการในปลายปี 2563 การย้ายฐานการผลิตเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
ด้านซัพพลายเชนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความเชือ่ มโยงใน
ระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
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ผลงานและความส�าเร็จ

• ใช้ประโยชน์จำกควำมเชี่ยวชำญในภำคอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย
ของธนำคำรสนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรมที่ มี ศั ก ยภำพในอนำคต เช่ น
โครงกำรพลังงำนหมุนเวียนทั่วภูมิภำค อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก
พลังน�้ำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว พลังงำนชีวมวล
ในประเทศไทย พลังงำนลมและแสงอำทิตย์ในประเทศไทยและ
เวียดนำม พลังงำนแสงอำทิตย์ในญี่ปุ่น และพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพในอินโดนีเซีย
• ให้บริกำร Asia Trade Fast Track ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ช่วยให้ผู้น�ำเข้ำ-ส่งออกที่มีคู่ค้ำอยู่ใน 12
ประเทศในเอเชียซึ่งมีสำขำธนำคำรกรุงเทพ สำมำรถท�ำธุรกิจได้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ไม่วำ่ จะเป็นกำรรับและโอนเงิน (Inward and
Outward Fund Transfer) หรือแจ้งกำรเปิด L/C เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
(Advising Letter of Credit) หรือตั๋ว (Bill) ให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียวกัน
ความก้าวหน้าที่ส�าคัญของสาขาต่างประเทศ

• อินโดนีเซีย ธนำคำรขยำยฐำนลูกค้ำด้วยกำรเข้ำซื้อกิจกำรธนำคำร
เพอร์ ม ำตำ ซึ่ ง เป็ น ธนำคำรชั้ น น� ำ ของอิ น โดนี เซี ย ที่ มี ส ำขำกว่ ำ
300 แห่ง และลูกค้ำเกือบ 4 ล้ำนรำย ธนำคำรเพอร์มำตำเป็นหนึ่ง
ในธนำคำรที่ ริ เริ่ ม กำรให้ บ ริ ก ำรธนำคำรทำงโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ
เทคโนโลยีกำรช�ำระเงินออนไลน์ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน
ของคู่ค้ำต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถต่อยอดเพื่อสรรค์สร้ำงประโยชน์ต่อลูกค้ำ
ทั้งในอินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ในอนำคต
• จีน ควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจของจีนและกำรด�ำเนินยุทธศำสตร์
Belt and Road Initiative (BRI) อย่ำงต่อเนื่องนับเป็นโอกำสด้ำน
กำรค้ ำ และกำรลงทุ น ที่ เ ปิ ด กว้ ำ ง ธนำคำรจึ ง สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ ำ
เข้ำถึงโอกำสทำงธุรกิจจำกตลำดที่มีควำมส�ำคัญนี้ ควำมมุ่งมั่นเพื่อ
สนับสนุนกำรขยำยธุรกิจของลูกค้ำไปยังประเทศต่ำง ๆ ท�ำให้ในปี
2563 ธนำคำรกรุงเทพได้รับรำงวัล Best Regional Bank for BRI และ
บริษทั Sunrise Group ซึง่ เป็นลูกค้ำของธนำคำรในกัมพูชำทีไ่ ด้รบั กำร
สนับสนุนด้ำนสินเชือ่ จำกสำขำเซีย่ เหมินและสำขำกัมพูชำได้รบั รำงวัล
Best Individual BRI Project or Initiative in the Region จำกนิตยสำร
เอเชียมันนี่ นอกจำกนี้ ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) ยังได้รับรำงวัล
Best Non-US Currency Member จำกส�ำนักงำนก�ำกับดูแลด้ำน
กำรซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของจีน (China
Foreign Exchange Trading System) อีกด้วย
• ฮ่องกง ในฐำนะศูนย์กลำงทำงกำรเงินที่ส�ำคัญและประตูสู่ประเทศ
จีน ฮ่องกงยังคงเป็นหนึ่งในตลำดที่ส�ำคัญของธนำคำร โดยธนำคำร
ร่ ว มมื อ กั บ นั ก ลงทุ น และพั น ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ เพื่ อ เข้ ำ ถึ ง โอกำสใน
Greater Bay Area ทั้งนี้ ธนำคำรกรุงเทพได้ลงนำมบันทึกควำม
ร่วมมือในกำรเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับองค์กำรสภำพัฒนำกำรค้ำ
ฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) เพื่อสนับสนุน
กำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงกันภำยใต้ยุทธ์ศำสตร์ BRI

• เวียดนาม ธนำคำรเดินหน้ำ สนับสนุนกำรขยำยธุรกิจของลูกค้ำ
ไปยังประเทศเวียดนำมซึ่งมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อันเป็นผลจำก
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรผลิตที่เน้นกำรส่งออกและอุปสงค์
ภำยในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จำกกำรขยำยตั ว ของชนชั้ น กลำง ในปี
2563 ธนำคำรได้ตอกย�้ำบทบำทด้ำนกำรธนำคำรเพื่อควำมยั่งยืน
(Sustainable Banking) โดยกำรให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร
พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ ใ นหลำกหลำยประเทศอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้
ธนำคำรได้ร่วมสนับสนุนสินเชื่อ (Syndicated Loan) เพื่อกำรพัฒนำ
และด�ำเนินกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ก�ำลังผลิต 257
เมกะวัตต์ ในฮหว่ำ ฮอย (Hoa Hoi) จังหวัดฟูเ้ อีย้ น (Phu Yen) ประเทศ
เวียดนำม ซึง่ เป็นตรำสำรหนีเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมประเภทเงินกูร้ ว่ ม
เสริมพิเศษ (Green B Loan) รำยแรกในเอเชียและแปซิฟิกที่ได้รับกำร
รับรองโดย Climate Bonds Initiative และเป็นหนึง่ ในเงินกูร้ ว่ มทีม่ กี ำร
ระดมทุนขนำดใหญ่ที่สุดในเวียดนำม
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

• เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรให้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ ำ งไร้ ร อยต่ อ มี
ประสิทธิภำพ คุ้มรำคำ และมอบควำมสะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ ธนำคำรอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนดิจทิ ลั ส�ำหรับกิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ระบบ
งำนหลัก (Core Banking System) กำรบริหำรเงินสด กำรช�ำระเงิน
และกำรป้องกันกำรฟอกเงิน เป็นต้น
• ได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนในกำรช� ำ ระดุ ล ให้ แ ก่ ส มำชิ ก ใน
ประเทศไทยกับสมำชิกในต่ำงประเทศตำมเงื่อนไขในกำรช�ำระดุล
ระหว่ำงประเทศ รองรับกำรให้บริกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรข้ำม
พรมแดนด้วย QR Code ระหว่ำงประเทศไทยกับ 2 ประเทศในเอเชีย
ได้แก่ เวียดนำมและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนในกำรช�ำระดุลให้กับธนำคำรสมำชิกในประเทศไทย ส�ำหรับ
บริกำร PromptPay International ซึ่งเป็นบริกำรโอนเงินระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ที่จะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถโอน
เงินระหว่ำงประเทศผ่ำนบริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์มือถือได้อย่ำง
สะดวก และประหยัด

รายงานประจำาปี 2563 —
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ขณะที่ประเทศไทยพยำยำมลดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วง
ต้นปี 2563 ธนำคำรได้ด�ำเนินมำตรกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
ต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำยโดยค�ำนึงถึงสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำและพนักงำนเป็นส�ำคัญ นอกจำกนี้ ยังมีสว่ นร่วมในกำรมอบอำหำร
และสิ่งของที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือชุมชน และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร
เงินแก่ลูกค้ำเพื่อให้สำมำรถก้ำวผ่ำนช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกในครั้งนี้ ใน
ฐำนะ “เพื่อนคู่คิด” ธนำคำรมีกำรติดต่อลูกค้ำในเชิงรุกเพื่อดูแลและให้
ควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำภำระหนี้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเปิด
บริกำรสำยด่วนพิเศษเพื่อให้ค�ำปรึกษำกับลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบ และ
เร่งกระบวนกำรสมัครขอสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ธนำคำรยังเพิ่มบริกำรธนำคำรดิจิทัล เช่น บริกำรโมบำยแบงก์กิ้ง จำก
ธนำคำรกรุงเทพ เวอร์ชันใหม่ กำรเปิดบัญชีออนไลน์ และกำรถอนเงิน
ไม่ใช้บัตร ที่เครื่องเอทีเอ็ม ในปัจจุบันเนื่องจำกกำรท�ำธุรกรรมกำรเงิน
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบออนไลน์ กำรให้ บ ริ ก ำรที่ ส ำขำจึ ง มุ ่ ง เน้ น
กำรให้บริกำรเฉพำะทำงบุคคลมำกขึ้น เช่น กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
กำรประกันภัย กำรวำงแผนกำรจัดกำรสินทรัพย์ และสินเชื่อบ้ำน
ขณะเดียวกัน ธนำคำรยังจัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เป็นประจ�ำทุกปี ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และส่งมอบ
ประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ โดยในปี 2563 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ที่ใช้บริกำรในสำขำของธนำคำรเท่ำกับร้อยละ 94.48 ควำมพึงพอใจใน

กำรใช้บริกำรโมบำยแบงก์กิ้งเท่ำกับร้อยละ 81.80 และควำมพึงพอใจใน
กำรใช้บริกำรโทรศัพท์ผ่ำนระบบอัตโนมัติ และผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำร
ลูกค้ำเท่ำกับ 4.66 และ 4.82 คะแนน ตำมล�ำดับ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
นอกจำกนี้ ธนำคำรยังเพิม่ ช่องทำงในกำรฝำกและถอนเงินสด โดยแต่งตัง้
เทสโก้ โลตัส และเคำน์เตอร์เซอร์วสิ ในร้ำน 7-Eleven เป็น Banking Agent
เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้ดียิ่งขึ้น
ธนำคำรยังคงมุ่งมั่นพัฒนำบริกำรด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่องใน
ฐำนะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้ำน” เพื่อช่วยให้ลูกค้ำเติบโตและมีควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำผ่ำนกำรวิเครำะห์พฤติกรรม (Customer Analytics)
และจัดแบ่งกลุ่มลูกค้ำ ท�ำให้สำมำรถน�ำเสนอบริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย และสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อท�ำ
กิจกรรมด้ำนกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ขณะ
เดียวกัน ธนำคำรยังเปิดตัวบริกำรดิจิทัลใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินได้ทุกที่ทุกเวลำตำมที่ต้องกำร
ผลงานและความส�าเร็จ

• ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ลูกค้ำให้ควำมไว้
วำงใจ ธนำคำรให้คำ� แนะน�ำแก่ลกู ค้ำเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงในตลำด
อสังหำริมทรัพย์และสภำวะเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลูกค้ำวำงแผนซื้อบ้ำน
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ลูกค้ำบริหำรและจัดสรรกำรเงินได้ดยี งิ่ ขึน้ และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
กำรออมและกำรลงทุนตำมที่วำงแผนไว้ โมบำยแบงก์กิ้งเวอร์ชันใหม่
นี้ออกแบบมำเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มและบริกำรอื่น ๆ จำก
ภำยนอกได้งำ่ ย ท�ำให้สำมำรถปรับปรุง และเพิม่ บริกำรและคุณสมบัติ
ใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว
• จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำน Design Thinking เพื่อขยำยยอดผู้ใช้
และอัตรำกำรใช้งำนสมำร์ทแอปพลิเคชันในกลุ่มนักศึกษำ เช่น TU
GREATS App ซึ่งเป็นบริกำร Virtual Card บนโมบำยแอปพลิเคชัน
ที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยในหลำยด้ำน เช่น
กำรช�ำระค่ำเทอม กำรติดต่อสื่อสำรกับอำจำรย์ กำรเช็กชื่อเข้ำเรียน
กำรจัดกำรตำรำงเรียน และกำรแจ้งเตือนผ่ำนแอปพลิเคชัน อีกทั้ง
ยังสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับโมบำยแบงก์กิ้ง จำกธนำคำรกรุงเทพเพื่อ
ช�ำระเงินผ่ำน QR Code ได้อีกด้วย
• ร่วมมือกับฮั่วเซ่งเฮง ซึ่งเป็นผู้น�ำตลำดทองค�ำในกำรเปิดโอกำสให้
นักลงทุนสำมำรถซื้อ-ขำยทองค�ำรำคำเดียวกับในตลำดโลกแบบ
เรียลไทม์ ด้วยสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
บนแพลตฟอร์ม Hua Seng Heng USD Gold Trade ที่เชื่อมต่อ
ระบบกำรรับและช�ำระเงินของธนำคำรกรุงเทพผ่ำนบัญชีเงินฝำก
เงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ซึ่ง
จะช่วยให้ลูกค้ำลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงิน เพิ่มทำง
เลือกในกำรลงทุน และท�ำก�ำไรได้มำกกว่ำเดิม
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

หลังใหม่หรือซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน นอกจำกนี้ ยังเพิม่ ทีม
เจ้ำหน้ำที่จำก Loan Plaza ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชำญด้ำนสินเชื่อที่ประจ�ำ
อยู่ ณ ที่ท�ำกำรสำขำเพื่อช่วยให้ขั้นตอนกำรสมัครและอนุมัติสินเชื่อ
บ้ำนมีควำมสะดวก รวดเร็วและพร้อมบริกำรลูกค้ำในทุกพืน้ ทีไ่ ด้อย่ำง
ทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรท�ำงำนของ Loan Plaza และทีมขำยตรงของ
สินเชือ่ บ้ำน ท�ำให้ธนำคำรเป็นพันธมิตรทีไ่ ด้รบั ควำมไว้วำงใจจำกกลุม่
ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน�ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
• เพิม่ ศักยภำพให้เจ้ำหน้ำทีด่ แู ลลูกค้ำทีส่ ำขำ และจัดตัง้ ทีมผูเ้ ชีย่ วชำญ
ด้ำนกำรลงทุน เพือ่ ดูแลลูกค้ำทีม่ สี นิ ทรัพย์สงู โดยเฉพำะ นอกจำกนี้ ยัง
เพิม่ ช่องทำงให้ลกู ค้ำสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำร บทวิเครำะห์เศรษฐกิจและ
กำรลงทุน ผ่ำน Line Official Account ของบริกำรบัวหลวงเอ็กซ์คลูซฟี
รวมถึงริเริม่ กำรจัดสัมมนำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพือ่ ให้ลกู ค้ำมีขอ้ มูล
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนในสภำวะกำรณ์ที่มีควำมผันผวนสูง
• ในเดือนมิถนุ ำยน 2563 ธนำคำรเปิดตัว โมบำยแบงก์กงิ้ จำกธนำคำร
กรุงเทพ “Bangkok Bank Mobile Banking” เวอร์ชันใหม่ที่สวยงำม
และทันสมัย เน้นกำรใช้งำนที่ง่ำย รวดเร็ว และสะดวกสบำยมำก
ขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีบริกำรใหม่อีกมำกมำย เช่น ถอนเงินไม่ใช้บัตร
เปิดบัญชีออนไลน์ (e-Savings) บริกำรด้ำนบัญชีสินเชื่อบ้ำน และ
กำรจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเป็นเครื่องมือ "จัดกำรชีวิต" ที่ช่วยให้

• เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้อย่ำงสะดวกสบำย
ในทุกที่ ทุกเวลำ ธนำคำรได้ขยำยบริกำรออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
กำรให้บริกำรเปิดบัญชีออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีกำรจดจ�ำใบหน้ำ
และกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนแพลตฟอร์ม National Digital
ID (NDID)
• เดินหน้ำพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อรักษำควำมสมบูรณ์และควำมลับของข้อมูลและธุรกรรมของ
ลูกค้ำ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ต่ำง ๆ จำกภำยนอก
• น� ำ ระบบกำรท� ำ งำนอั ต โนมั ติ แ บบหุ ่ น ยนต์ (Robotic Process
Automation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำมำรถท�ำงำนที่ซับซ้อนได้คล้ำย
มนุษย์มำใช้งำน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้วยกระบวนกำร
ท�ำงำนรูปแบบดิจิทัลซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของ
ธนำคำรให้ดีมำกยิ่งขึ้น
• ร่วมมือกับ Pand.ai หนึ่งในสตำร์ทอัพกลุ่มฟินเทคจำกโครงกำร
Bangkok Bank InnoHub ในกำรพั ฒ นำแชทบอทที่ ส ำมำรถ
เข้ำใจและสือ่ สำรด้วยภำษำไทย โดยมีควำมเชีย่ วชำญภำษำทำงกำรเงิน
กำรธนำคำร ธนำคำรจะน�ำแชทบอทนี้มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ให้ทีมฝ่ำยขำย และพัฒนำต่อยอดเพื่อกำรให้บริกำรกับลูกค้ำใน
อนำคต

รายงานประจำาปี 2563 —

35

การเงินธนกิจ

ในฐำนะ “เพื่อนคู่คิด” ธนำคำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ค�ำ
ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินกับลูกค้ำธุรกิจ เพื่อให้สำมำรถรักษำสภำพคล่อง
และเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในสภำพแวดล้อมทีไ่ ม่แน่นอนและผันผวน อีกทัง้ ยัง
สรรค์สร้ำงคุณค่ำร่วมกันกับลูกค้ำทีม่ ศี กั ยภำพให้มขี ดี ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเพิ่มขึ้น เช่น ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหำชน) ใน
กำรท�ำกำรเสนอขำยหุน้ ใหม่แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (Initial Public
Offering: IPO) และเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมให้กับบริษัทชั้นน�ำในประเทศ
ช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนำคำรสนับสนุนให้ผอู้ อกหุน้ กูห้ นั มำจัดกิจกรรมผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์เพือ่ ให้สอดคล้องกับฐำนวิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เพือ่
ช่วยให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้แม้ในช่วงเวลำที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
ส�ำหรับกำรบริหำรกำรเงิน ธนำคำรยังคงเป็นผูน้ ำ� ตลำดด้ำนบริกำรเงินตรำ
ต่ำงประเทศ สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้ สัญญำแลกเปลีย่ นต่ำงสกุล
เงิน บริกำรเหล่ำนี้ช่วยสนับสนุนลูกค้ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ยภำยใต้สภำวะตลำดต่ำง ๆ
ผลงานและความส�าเร็จ

• ขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดกำรออกหุน้ กูใ้ นประเทศไทยแม้สภำวะตลำดจะ
ไม่เอือ้ อ�ำนวย โดยสำมำรถเพิม่ จ�ำนวนลูกค้ำใหม่และยังคงเป็นหนึง่ ใน
สำมอันดับแรกของผูจ้ ดั จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ประเภทหุน้ กูใ้ นประเทศไทย
• น�ำเสนอนวัตกรรมส�ำหรับตรำสำรหนีเ้ พือ่ ควำมยัง่ ยืน (Environmental,
Social, and Governance Bond: ESG Bond) ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่ ง แวดล้ อ มและควำมยั่ ง ยื น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หุ ้ น กู ้ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อม (Green Bond) หุน้ กูเ้ พือ่ ควำมยัง่ ยืน (Sustainability Bond)
และหุ้นกู้เพื่อพัฒนำสังคม (Social Bond) รวมถึงตรำสำรหนี้ที่ผ่ำน
กำรรับรองด้ำนสิ่งแวดล้อมจำก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่ง
ก�ำลังได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุน โดย ณ สิ้นปี 2563 มีตรำสำรหนี้
ESG ที่ออกแล้วรวมกว่ำ 129,400 ล้ำนบำทในตลำดตรำสำรหนี้ของ
ไทย โดยในปี 2563 ธนำคำรได้ท�ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ ESG ในประเทศไทย มำกกว่ำร้อยละ 90 ครองต�ำแหน่ง
ผู้น�ำตลำดตรำสำรหนี้ ESG
• ให้ ก ำรสนั บ สนุ น กำรออกพั น ธบั ต รเพื่ อ ควำมยั่ ง ยื น ครั้ ง แรกของ
กระทรวงกำรคลังมูลค่ำ 30,000 ล้ำนบำท ซึ่งได้รับควำมสนใจอย่ำง
สูงจำกนักลงทุนจึงท�ำให้กระทรวงกำรคลังจัดออกพันธบัตรเพิ่มอีก
20,000 ล้ำนบำท รวมเป็น 50,000 ล้ำนบำท และมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรจัดกำรแลกเปลี่ยนพันธบัตรเพื่อระดมทุนเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น
100,000 ล้ำนบำท
• ตรำสำรหนี้ ESG ที่ธนำคำรเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำย ได้รับรำงวัล
และกำรยอมรับจำกทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภำคจำกนิตยสำร
ดิแอสเซท รำงวัลระดับประเทศ ได้แก่ Best Sustainability Bond
จำกพั น ธบั ต รรั ฐ บำลเพื่ อ ควำมยั่ ง ยื น มู ล ค่ ำ 30,000 ล้ ำ นบำท
และ Best Green Bond จำกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัท
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) มูลค่ำ 5,000 ล้ำนบำท
ส�ำหรับรำงวัลระดับภูมิภำค ได้แก่ Best Sustainability Bond จำก
พันธบัตรรัฐบำลเพื่อควำมยั่งยืนมูลค่ำ 50,000 ล้ำนบำท และ Best
Local Currency Green Bond จำกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท รำช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) มูลค่ำ 8,000 ล้ำนบำท
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การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

• จัดกิจกรรมโรดโชว์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้น�าเสนอข้อมูลการ
เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนแบบออนไลน์มากกว่า 10 ธุรกรรม ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับของผู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุน เนื่องจากตอบโจทย์เรื่อง
รักษาระยะห่างทางสังคม แต่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทัดเทียม
กับการจัดประชุมแบบปกติ
• ธนาคารมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและพัฒนาระบบส�ารวจความ
ต้องการซื้อตราสารหนี้ (Electronic Book Building) ในรูปแบบของ
เว็บพอร์ทลั โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย จนน�าไปสูก่ ารใช้งานจริง
ต่อมาในหลายธุรกรรมการจัดออกหุ้นกู้
• ร่วมมือกับส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาด
ทุนไทยที่จะเชื่อมโยงผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าแบบ End-To-End process
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนี้จะ
ช่วยลดกระบวนการที่ซ�้าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สร้ า งความสะดวกและ
ลดต้นทุนในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานก�ากับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) หรือ บล.บัวหลวง จัดตั้งขึ้น
ในปี 2544 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าของไทย ด�าเนินธุรกิจนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้
ยังด�าเนินธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้การบริหารของบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล ซึ่ง บล.บัวหลวง ถือหุ้นทั้งหมด
นอกเหนือจากสาขาทั้ง 29 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองส�าคัญ
แล้ว บล.บัวหลวง ยังมีการขยายฐานลูกค้าผ่านการแนะน�าของเครือข่าย
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ตลาดตราสารทุนในประเทศไทยปี 2563

ปี 2563 ถือเป็นปีทที่ า้ ทายส�าหรับนักลงทุนไทย เนือ่ งจากตลาดหลักทรัพย์
ไทยได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ความตืน่ ตระหนกในช่วง
แรกของการแพร่ระบาดท�าให้มีการเทขายหุ้นทั้งในและต่างประเทศ โดย
ในช่วงต้นเดือนมีนาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงใกล้ 1,000 จุด
ซึง่ เป็นจุดต�า่ สุดของปี อย่างไรก็ตามดัชนีได้ปรับตัวดีขนึ้ มาอีกครัง้ ในเดือน
เมษายนจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563 ปิดที่
1,449.35 จุด หรือลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า

รายงานประจำาปี 2563 —

มูลค่ำรวมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0
อยู่ที่ประมำณ 68,600 ล้ำนบำท โดยควำมผันผวนท�ำให้นักลงทุนเพิ่ม
ปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อย่ำงหนำแน่น
ในด้ำนกำรระดมทุน ประเทศไทยยังคงเป็นผูน้ ำ� ด้ำนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ใหม่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่ำหลักทรัพย์ 136,000
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่
ในภูมิภำค โดย บล.บัวหลวง เป็นผู้จัดกำรและรับประกันกำรจ�ำหน่ำย
หลักทรัพย์ โดยท�ำกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
(IPO) ให้กบั บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีมลู ค่ำ
กำรระดมทุนรวม 78,100 ล้ำนบำท และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหำชน) มูลค่ำกำรระดมทุนรวม 45,400 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัท
ยังเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นเดิม
(Rights Offering) ให้กบั บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหำชน)
มูลค่ำ 9,900 ล้ำนบำท และบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(มหำชน) มูลค่ำ 32,000 ล้ำนบำท
รำยได้ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ประมำณร้อยละ 55 ยังคงมำจำกธุรกิจ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ขณะที่ร้อยละ 15 มำจำกค่ำธรรมเนียมและ
บริกำร ร้อยละ 9 มำจำกดอกเบี้ยและเงินปันผล และร้อยละ 6 มำจำก
ก�ำไรจำกเงินลงทุน
ผลงานและความส�าเร็จ

ในปี 2563 นักลงทุนรำยย่อยเพิ่มปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อย่ำงมี
นัยส�ำคัญท่ำมกลำงควำมผันผวนของหุ้นในช่วงกำรระบำดของโควิด-19
เป็นผลให้ฐำนลูกค้ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ของ บล.บัวหลวง เติบโต
ขึน้ ร้อยละ 17.2 และมีจำ� นวนบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์กว่ำ 400,000 บัญชี
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่เพิ่มขึ้น โดยอันดับด้ำนกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ปรับขึ้นสู่อันดับที่ 6 จำกอันดับที่ 8 ในปีก่อนหน้ำ
เนื่องจำกกำรลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้น ท�ำให้มี
นักลงทุนมำใช้บริกำร Global Investing เป็นจ�ำนวนมำก เป็นผลให้มูลค่ำ
กำรลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำวเติบโตกว่ำ 10 เท่ำเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
ลูกค้ำที่เปิดบัญชีลงทุนต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกลงทุนในตลำดหุ้น
สหรัฐอเมริกำ ตลำดหุ้นฮ่องกง และตลำดหุ้นเวียดนำม ผ่ำนทำงโมบำย
แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์
ในด้ ำ นบริ ก ำรกำรจั ด กำรกองทุ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด กำรกองทุ น
บำงกอกแคปปิตอลได้ออกกองทุนใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวเลือก
ให้นักลงทุนกระจำยกำรลงทุน และสร้ำงโอกำสเพิ่มผลตอบแทนผ่ำน
กองทุนต่ำงประเทศ และกองทุนอีทีเอฟ โดยปัจจุบันบริษัทมีกองทุน
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รวมทั้งสิ้น 28 กองทุน ซึ่งหนึ่งในกองทุนที่มีควำมโดดเด่นของปีที่ผ่ำนมำ
ได้แก่ กองทุน BCAP China Technology (BCAP-CTECH) ที่เปิดตัวใน
เดือนพฤศจิกำยน กองทุนนี้ได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุนเป็นอย่ำงมำก
เนื่องจำกมีศักยภำพในกำรเติบโตสูงและเป็นกำรลงทุนในบริษัทด้ำน
เทคโนโลยีชั้นน�ำของโลกอย่ำง Alibaba Tencent Baidu และ ByteDance
บล. บัวหลวง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนบริกำร
เพื่อลูกค้ำ โดยในปี 2563 บริษัทเปิดตัวแพลตฟอร์มกำรจัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคล Bualuang iProgramTrade และพัฒนำ AlgoWiser-Rising Stars
001 (AWS 001) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรลงทุนใหม่ภำยใต้บริกำร Bualuang
iProgramTrade ที่ใช้กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคร่วมกับกำรจัดกำรด้ำน
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
บริษัทน�ำเสนอควำมรู้แก่นักลงทุนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนบริกำร “Bualuang
Wealthcast” ซึ่งเป็นรำยกำรที่ให้ควำมรู้เรื่องกำรเงินกำรลงทุนผ่ำน
Podcast รวมกว่ำ 100 ตอน ซึง่ ผูส้ นใจสำมำรถใช้บริกำรโดยไม่มคี ำ่ ใช้จำ่ ย
นอกจำกนี้ ยังได้จัดโครงกำร The Stock Master โครงกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรลงทุนที่จัดขึ้นติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำ 9 ปี ซึ่งเป็นโครงกำรใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อช่วยให้นักลงทุนที่ยังขำดประสบกำรณ์สำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ด้ำนกำรลงทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้แม้จะอยู่ที่บ้ำน โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้นกว่ำ 3,000 คน
นอกจำกนี้ บล.บัวหลวง ยังด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน
หลำกหลำยโครงกำรตลอดปี 2563 เช่น กิจกรรมเย็บเต้ำนมเทียมร่วมกับ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมที่ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดท�ำและแจกจ่ำยถุงยังชีพให้ผู้อยู่อำศัยในชุมชนบำงรักช่วง
มำตรกำรปิดเมือง และกิจกรรมเย็บหน้ำกำกอนำมัยให้กบั เด็กและเยำวชน
ด้อยโอกำส
ในปี 2563 บล.บัวหลวง ได้รับรำงวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี
จำกวำรสำรกำรเงินธนำคำร ซึ่งเป็นกำรได้รำงวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ
5 ปี นับเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภำพของบริกำรของ บล.บัวหลวง และ
ควำมไว้วำงใจทีล่ กู ค้ำมอบให้ในด้ำนบริกำรวำณิชธนกิจ ได้รบั รำงวัล Best
Investment Bank จำกนิตยสำรอัลฟำเซำท์อีสเอเชีย นิตยสำรโกลเบิล
แบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์รีวิว และนิตยสำรเวิลด์ไฟแนนซ์ ได้รับรำงวัล
Best Capital Markets Thailand จำกนิตยสำรอินเตอร์เนชันแนลบิสซิเนส
ได้รับรำงวัล Equity Deal of the Year จำกนิตยสำรเอเชี่ยนแบงก์กิ้งแอนด์
ไฟแนนซ์ และได้รับรำงวัล Best Equity House จำกนิตยสำรโกลเบิล
บิสซิเนสเอำท์ลุค
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศไทย

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย จากมาตรการปิดเมือง ซึ่งท�าให้วงจร
เศรษฐกิจหยุดชะงัก และสร้างความเสียหายต่อภาคการเงินและภาคธุรกิจ
อย่างรุนแรง
ธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ
หรือ AUM (Asset under Management) เพิ่มขึ้นจาก 7.74 ล้านล้านบาท
เมื่อปี 2562 เป็น 8.28 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 6.5 ประกอบไปด้วยธุรกิจกองทุนรวมลดลง 3.51 แสนล้านบาท
ธุรกิจกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพเพิม่ ขึน้ 0.26 แสนล้านบาท และธุรกิจกองทุน
ส่วนบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.68 แสนล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัท
ประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้ปรับโอนหน่วยงานจัดการลงทุนออกมาตั้งเป็น
บริษัทจัดการลงทุน ด้วยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้
การบริหารกว่า 8.47 แสนล้านบาท
ส�าหรับธุรกิจจัดการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 หลายด้าน ส่งผลให้นักลงทุน
ปรับลดการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนในประเทศ รวมถึง
Term Fund และ Fixed Income Fund โดยหันมาลงทุนในกองทุนที่ลงทุน
ในต่างประเทศ (FIF) และกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เปิด
ตัวในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนและกระจาย
ความเสี่ยงด้านการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด หรือ บลจ.บัวหลวง
ได้มุ่งสู่ปีที่ 28 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้
วางใจจากผูล้ งทุนให้บริหารเงินลงทุนด้วยความยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส�าคัญ ภายใต้คุณค่าหลักซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินงาน
ขององค์กร 3 ประการ คือ Prudence (รอบคอบ สุขุม และมองการณ์
ไกล) Integrity (ยึดถือหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ มีความมั่นคง เป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน) และ Excellence (มีความเป็นเลิศในการบริหารกองทุน
และการบริการดั่งมิตรแท้ของผู้ลงทุน)

ผลงานและความส�าเร็จ

พันธกิจที่ บลจ.บัวหลวง มุ่งมั่น คือ ท�าให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคง
ทางการเงิ น โดยมี ก องทุ น รวมเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ที่ เ สนอขายผ่ า น
เครื อ ข่ ายของธนาคารกรุ ง เทพ ทั้ง สาขาและช่อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิกส์
รวมถึงตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังบริหารจัดการ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บลจ.บัวหลวง ได้น�าเสนอกองทุนรวมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็น
ทางเลือกและตอบโจทย์ทุกความต้องการลงทุน โดยในปี 2563 ได้มีการ
ออกกองทุน B-ENHANCED เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้
และขยายขอบเขตการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
กองทุนในกลุ่ม BMAPS (Bualuang Multi Asset Portfolio Solutions)
ได้แก่ กองทุน BMAPS25 BMAPS55 และ BMAPS100 ที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ตามระดับ
ความเสี่ยง รวมถึงกองทุน TRIGGER เพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุน
ในช่ ว งการฟื ้ น ตั ว ของตลาดหุ ้ น และเพื่ อ ตอกย�้ า ความเป็ น ผู ้ น� า ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน
สูงสุดในอุตสาหกรรม บริษัทได้ออกกองทุน SSF รวมถึงกองทุน RMF
ที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เลือก ได้แก่ BEQSSF
BM70SSF B-INCOMESSF B-FUTURESSF และ B-CHINAARMF

บลจ.บัวหลวง ด�าเนินงานด้วยปรัชญาการลงทุนที่เชื่อมั่นในการบริหาร
เงินลงทุนเชิงรุก ประกอบกับการมีทีมงานศึกษาวิจัย และความสามารถ
ในการเลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�าให้มีผลการด�าเนินงานที่
โดดเด่นมาโดยตลอด นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังมี “BF Knowledge Center”
หรือศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ความมั่นคงทางการเงิน ที่ให้ความรู้ทางการ
เงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561

ส�าหรับธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการ
ได้ให้ความส�าคัญกับการวางแผนการออมเพือ่ การเกษียณอายุของสมาชิก
กองทุนทุกคน โดยในปี 2563 ได้เพิ่ม 4 นโยบายการลงทุน มีตราสารทุน
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสินทรัพย์ทางเลือก รวมเป็น 16 นโยบาย
การลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมทุกประเภทตราสาร รองรับ
แผนการออมของสมาชิกกองทุนมากกว่า 180,000 ราย จาก 1,800 บริษทั

รายงานประจำาปี 2563 —

บลจ.บัวหลวง ยังคงมุ่งมั่นสำนต่อพันธกิจ นอกเหนือจำกกำรน�ำเสนอ
ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินผ่ำนบทควำม อินโฟกรำฟิกส์ คลิป
วีดิโอ และโซเชียลมีเดีย อย่ำงต่อเนื่อง ยังมีกำรจัดกิจกรรม Investment
Workshop แบบออนไลน์ กำรจัด Virtual Event และเพิ่มช่องทำงใหม่
“BF Podcast” เพื่อสื่อสำรควำมรู้ดี ๆ และมีประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน
มำกกว่ำ 80 ตอน
บลจ.บั ว หลวง ได้ ป รั บ รู ป แบบกำรจั ด กิ จ กรรมด้ ำ นกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ลูกค้ำในต่ำงจังหวัดเข้ำร่วมกิจกรรม
ได้มำกขึ้น และจัดตั้งทีมงำนดูแลให้ข้อมูลลูกค้ำที่มีข้อสอบถำมหรือ
ข้อสงสัยแจ้งผ่ำนข้อควำมแชทออนไลน์ (Live Chat) นอกจำกนี้ ธนำคำร
ยังร่วมมือกับ บลจ.บัวหลวง จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรลงทุนกว่ำ 300
กิจกรรม เพื่อพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำ
กำรลงทุนให้กับพนักงำนสำขำของธนำคำรทั่วประเทศ
บริษัทได้ขยำยทีมตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุน โดยมีแผนเพิ่มจ�ำนวน
ตัวแทนและช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยที่เข้ำถึงได้มำกขึ้นในปีหน้ำ และกำรร่วม
งำนกับพันธมิตรใหม่จะช่วยให้เข้ำถึงฐำนลูกค้ำได้หลำกหลำย ตลอดจน
สร้ำงควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
บลจ.บัวหลวง ยังคงสืบสำนและพัฒนำแนวคิดเรือ่ งกำรลงทุนอย่ำงยัง่ ยืน
มำตลอด ดังจะเห็นได้จำกกำรก�ำหนดเรื่อง “บรรษัทแข็งแรงสร้ำงควำม
ยั่งยืน” เป็นหนึ่งในธีมกำรลงทุนของปี 2563 และได้ยกระดับมำตรฐำน
ของขั้นตอนกำรวิเครำะห์กำรลงทุน โดยน�ำข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบำล มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินของธุรกิจ ในทุกตรำสำรทุนและตรำสำร
หนี้ที่จะลงทุน
ในส่วนของระบบงำนและระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ บลจ.บัวหลวง ได้ให้
ควำมส�ำคัญและท�ำกำรพัฒนำมำเป็นล�ำดับ เพือ่ เดินหน้ำกำรเปลีย่ นผ่ำน
สูย่ ุคดิจิทัล โดยเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรซื้อขำยกองทุนทีร่ องรับ
กำรเปิดบัญชีออนไลน์ อีกทั้งยังมีโปรแกรม “BF Wealth Plan” เพื่อเป็น
ตัวช่วยให้ผู้ลงทุนใช้วำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนได้ง่ำยและครอบคลุม
ผ่ำน “BF Mobile Application” พร้อมกับพัฒนำระบบควำมปลอดภัย
ทำงไซเบอร์ควบคู่กันไปด้วย นอกจำกนี้ ยังปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยเริ่มพัฒนำระบบจัดท�ำรำยงำนแบบอัตโนมัติ
เพื่อลดขั้นตอนกำรท�ำงำน และน�ำระบบวิเครำะห์ข้อมูลมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร รวมถึงแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ
ณ สิ้นปี 2563 บลจ.บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 872,970 ล้ำนบำท ลดลง
2,375 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.3 จำกปีกอ่ น โดยธุรกิจกองทุนรวมมี AUM
ทั้งสิ้น 752,703 ล้ำนบำท ลดลง 9,373 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.2 คิด
เป็นส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 14.9 ซึ่งจัดอยู่ในอันดับสูงสุดสำมอันดับ
แรกของธุรกิจจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนธุรกิจกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมี AUM 96,390 ล้ำนบำท คิดเป็นส่วน
แบ่งกำรตลำดร้อยละ 7.7 ขณะที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมี AUM 23,876
ล้ำนบำท คิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 1.2
บลจ.บัวหลวง เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร “Care the Wild” ซึ่ง
ด�ำเนินโครงกำรโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักจัดกำรป่ำ
ชุมชน กรมป่ำไม้ โดย บลจ.บัวหลวง ได้รว่ มสนับสนุนเงินจ�ำนวน 120,000
บำท ส�ำหรับกำรปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำนหนองทิศสอน จังหวัด
มหำสำรคำม โดยปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนำให้พื้นที่ปลูกป่ำมีระบบ
นิเวศที่สมดุลได้ในอนำคต

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด เป็นบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่มีทุน
จดทะเบี ย น 2,000 ล้ ำ นบำท โดยลงทุ น ในบริ ษั ท สตำร์ ท อั พ และ
เอสเอ็มอีทมี่ ศี กั ยภำพสูงทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภำคธุรกิจทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ ฟินเทค กำรแพทย์ เทคโนโลยีกำรเกษตร และอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วย
สร้ำงธุรกิจขนำดเล็กให้เติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและยัง่ ยืน พร้อมกับสนับสนุน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภำค
บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจสตำร์ทอัพด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่
• บริษัทผู้ให้บริกำรสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อ
นำโนไฟแนนซ์ ให้กับลูกค้ำรำยย่อยในภำคเหนือ ภำคกลำง และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวำคม 2563
• ผู้พัฒนำและให้บริกำรแชทบอทในประเทศสิงคโปร์ที่มีเอ็นจิ้น NLP
(Natural Language Processing) ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องตนเอง และเป็น
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร Bangkok Bank InnoHub Season 2 ทีป่ ระสบควำม
ส�ำเร็จ และได้รว่ มกับธนำคำรกรุงเทพในกำรพัฒนำแชทบอทภำษำไทย
• ธุ ร กิ จ สตำร์ ท อั พ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ก ำรเกษตรที่ เ น้ น กำร
วิ เ ครำะห์ ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ภำคกำรเกษตรด้ ว ยกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ภำพถ่ำยดำวเทียม แบบจ�ำลองทำงกำรเกษตร และข้อมูลสภำพอำกำศ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลเชิงลึกทีน่ ำ� ไปใช้ได้จริงส�ำหรับเกษตรกรและองค์กรต่ำง ๆ
รวมทัง้ ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเพิม่ ผลผลิตและควำมสำมำรถในกำร
ท�ำก�ำไร โดยกำรน�ำแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้
• องค์กรวิจยั ทำงคลินกิ (Clinical Research Organization) ทีม่ งุ่ ให้บริกำร
ครบวงจรในด้ำนกำรวิจยั ทำงคลินกิ และสนับสนุนประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ในอำเซียน
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส�าคัญ

ก�ำไรสุทธิ /1
ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน
ก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย /1
ก�ำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้ำของเฉลี่ย /1
/1

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

17,181
9.00
2.24%
20.8%
55.6%
0.48%
3.96%

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

(52.0)%
(52.0)%
(0.11)%
(0.5)%
14.5%
(0.65)%
(4.49)%

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

2,368,238
2,810,863
84.3%
104,401
3.9%

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

14.9%
18.6%
(2.6)%
31.9%
0.5%

186.8%
18.34%

220.2%
20.04%

(33.4)%
(1.70)%

ส่วนที่เป็นของธนำคำร

เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต /1
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม /1
อัตรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม
ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต /1
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
/1

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

รวมเงินให้กู้ยืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน

ในปี 2563 ธนำคำรกรุงเทพและบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 17,181 ล้ำนบำท
โดยมีรำยได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 จำกปี 2562 มำอยูท่ ี่ 77,046
ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรรวมรำยได้ดอกเบีย้ สุทธิของธนำคำรเพอร์มำตำ
โดยมีสว่ นต่ำงอัตรำดอกเบีย้ สุทธิอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.24 ขณะทีร่ ำยได้คำ่ ธรรมเนียม
และบริกำรสุทธิและรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่นลดลง สำเหตุหลักจำก
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรอ�ำนวยสินเชือ่ และรำยได้จำกเงินลงทุน จำกกำรน�ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
(TFRS 9) มำถือปฏิบตั กิ บั งบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตงั้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม 2563 ส�ำหรับค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรด�ำเนินงำนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.0
หลัก ๆ จำกกำรรวมค่ำใช้จำ่ ยของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับ
กำรควบรวมสำขำในประเทศอินโดนีเซียเข้ำกับธนำคำรเพอร์มำตำในเดือน
ธันวำคมทีผ่ ำ่ นมำ ส่งผลให้อตั รำส่วนค่ำใช้จำ่ ยต่อรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน
อยู่ที่ร้อยละ 55.6
ธนำคำรตัง้ ส�ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ จ�ำนวน 31,196
ล้ำนบำท ท�ำให้อัตรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อ
ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตอยู่ที่ร้อยละ 186.8 เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ตำมหลักควำมระมัดระวังอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอน
ของสภำวะเศรษฐกิจที่หดตัวจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19

ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,368,238
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.9 จำกสิน้ ปี 2562 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ
เงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่จำกสินเชือ่ ลูกค้ำธุรกิจรำยใหญ่
ส�ำหรับอัตรำส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ทีม่ กี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สนิ เชือ่
รวมอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 3.9 โดยธนำคำรยั ง คงให้ ค วำมส� ำ คั ญ ในกำรดู แ ล
กระบวนกำรอ�ำนวยสินเชือ่ และบริหำรควำมเสีย่ ง ควบคูก่ บั กำรด�ำรงค่ำเผือ่
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
ด้ำนเงินกองทุนและสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีเงิน
รับฝำกจ�ำนวน 2,810,863 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จำกสิ้นปี 2562
หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินรับฝำกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่
จำกเงินรับฝำกออมทรัพย์ ส�ำหรับอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 84.3 สะท้อนถึงสภำพคล่องทีเ่ พียงพอในกำรรองรับควำมไม่
แน่นอนทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ ในวันที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำรออก
ตรำสำรหนีด้ อ้ ยสิทธิทสี่ ำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนำคำรภำย
ใต้หลักเกณฑ์ Basel III จ�ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้ำง
โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น โดย ณ
สิ้นเดือนธันวำคม 2563 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตรำส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และอัตรำส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ำของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนำคำรและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 18.34 ร้อยละ
15.76 และร้อยละ 14.89 ตำมล�ำดับ ซึง่ อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่ำอัตรำส่วนเงิน
กองทุนขั้นต�่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด
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ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการจัดชัน
้ และการกันส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในด้ำนกำรจัดชัน้ ธนำคำรถือปฏิบตั ติ ำมแนวทำงมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือในเชิง
ป้องกันให้กับลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภำพ (Non-NPL) สำมำรถพิจำรณำ
จัดเป็นลูกหนีท้ ไี่ ม่มกี ำรเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั ส�ำคัญของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
(Stage 1: Performing) เมื่อวิเครำะห์แล้วเห็นว่ำลูกหนี้สำมำรถปฏิบัติ
ตำมเงือ่ นไขทีป่ รับปรุงใหม่ได้ ส่วนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลกู หนีท้ ไี่ ด้รบั
ผลกระทบและมีสถำนะเป็นลูกหนีด้ อ้ ยคุณภำพ (NPL) สำมำรถจัดชัน้ เป็น
Stage 1 ได้เมือ่ ลูกหนีส้ ำมำรถช�ำระได้ตำมเงือ่ นไขทีป่ รับปรุงใหม่ตดิ ต่อกัน
เป็นเวลำ 3 เดือน หรือ 3 งวดกำรช�ำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ

ส�ำหรับกำรกันส�ำรอง ธนำคำรยึดตำมหลักกำร TFRS 9 ที่ก�ำหนดให้
สถำบันกำรเงินต้องค�ำนวณค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิจทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั
และอนำคตภำยใต้สมมติฐำนและสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ ในกำรประมำณกำร
ตั้งส�ำรองต่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต นอกจำกนี้ ธนำคำรได้มีกำรพิจำรณำ
คำดกำรณ์ปจั จัยผลกระทบเพิม่ เติมส�ำหรับสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้ำง โดยธนำคำร
ได้ท�ำกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 รวมถึง
กำรพิ จ ำรณำใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ำ ยบริ ห ำรในกำรตั้ ง ส� ำ รองเพิ่ ม เติ ม
(Management Overlay) นอกเหนือจำกค่ำที่ได้จำกแบบจ�ำลองเพื่อ
เสริมสร้ำงส�ำรองของธนำคำรในกำรรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ที่ยังมีควำมไม่แน่นอนดังกล่ำว

รายได้และค่าใช้จา่ ยในการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ /1
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม /1
/1

หน่วย : ล้ำนบำท

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

77,046
41,682
65,974
31,196
21,558
4,013
17,545
17,181
30,056

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

8.4%
(33.5)%
20.0%
N/A
N/A
(53.6)%
(60.7)%
(51.6)%
(52.0)%
11.2%

ส่วนที่เป็นของธนำคำร

ในปี 2563 ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำรมีจ�ำนวน 17,181 ล้ำนบำท
ลดลงจำกปีก่อน สำเหตุหลักจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกกำรอ�ำนวย
สินเชื่อและรำยได้จำกเงินลงทุนลดลง จำกกำรน�ำ TFRS 9 มำถือปฏิบัติ
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น หลัก ๆ จำกกำรรวมค่ำใช้จ่ำย
ของธนำคำรเพอร์ ม ำตำและค่ ำ ใช้ จ ่ ำ ยเกี่ ย วกั บ กำรควบรวมสำขำ
ในประเทศอินโดนีเซียเข้ำกับธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธันวำคมทีผ่ ำ่ นมำ

ส�ำหรับรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ แม้ว่ำธนำคำรได้ทยอยปรับลดอัตรำดอกเบี้ย
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ ำ บำงส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบของ
สถำนกำรณ์โควิด-19 ธนำคำรยังคงมีรำยได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ จำกปีกอ่ น
เนื่ อ งจำกกำรรวมรำยได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ข องธนำคำรเพอร์ ม ำตำตั้ ง แต่
ไตรมำส 2/2563 และส่วนหนึง่ จำกผลของกำรเปลีย่ นแปลงกำรรับรูร้ ำยได้
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตำม TFRS 9
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิส�าหรับปี 2563 จ�านวน
77,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เป็นผลจากการเข้าถือหุ้นธนาคารเพอร์

มาตาตัง้ แต่ไตรมาส 2/2563 และส่วนหนึง่ จากผลของการเปลีย่ นแปลงการ
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตาม TFRS 9

หน่วย : ล้านบาท

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

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

95,994
5,431
11,098
112,523

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

3.0%
(40.3)%
7.7%
(0.0)%

22,437
952
5,846
6,242
35,477
77,046

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

(2.6)%
(54.7)%
(41.3)%
(2.4)%
(14.5)%
8.4%

3.28%
1.19%
2.24%

3.72%
1.59%
2.35%

(0.44)%
(0.40)%
(0.11)%

ธ.ค. 63

ก.ย. 63

พ.ค. 63

เม.ย. 63

มี.ค. 63

ก.พ. 63

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

MOR

5.875

5.875

5.875

6.100

6.500

6.750

6.875

6.875

MRR

5.750

5.750

5.750

6.100

6.500

6.625

6.875

6.875

MLR

5.250

5.250

5.250

5.475

5.875

6.000

6.000

6.250

ออมทรัพย์

0.250

0.250

0.250

0.375

0.375

0.500

0.500-0.625

0.500-0.625

ฝากประจ�า 3 เดือน

0.375

0.375

0.375

0.500

0.500

0.625

1.000

1.000

ฝากประจ�า 6 เดือน

0.500

0.500

0.500

0.625

0.625

0.875

1.250

1.250

ฝากประจ�า 12 เดือน

0.500

0.500

0.500

0.750

0.750

1.000

1.375-1.500

1.500

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)

อัตราดอกเบีย
้ นโยบายของ ธปท. (%)

ธ.ค. 63

ก.ย. 63

พ.ค. 63

มี.ค. 63

ก.พ. 63

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

0.500

0.500

0.500

0.750

1.000

1.250

1.500

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2563 จ�านวน 41,682
ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น ร้อยละ 33.5 เป็นผลมาจากรายได้จากเงินลงทุน
และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจากการเริ่มใช้ TFRS 9
ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยรายได้หลัก

ยังคงมาจากค่าธรรมเนียมจากบริการกองทุนรวมและบริการประกัน
ผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมจากบริการอิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงิน
และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์
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หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�าเนินงาน

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

34,168
9,457
24,711
11,058
2,512
(14)
734
2,039
642
16,971
41,682
20.8%

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

(13.0)%
(12.2)%
(13.3)%
N/A
N/A
(87.3)%
(115.1)%
(65.6)%
(45.9)%
14.2%
(50.3)%
(33.5)%
(0.5)%

ค่าใช้จา่ ยจากการด�าเนินงาน

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานในปี 2563 จ�านวน
65,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การรวมค่าใช้จ่ายของธนาคารเพอร์มาตา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ควบรวมสาขาในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาในเดือน
ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน
47.2%

48.9%

21.5%

21.5%

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

30,960
187
14,165
2,929
17,733
65,974
55.6%

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

15.8%
12.0%
20.2%
(12.9)%
37.3%
20.0%
14.5%

2562

2563
4.4%

6.1%

26.9%

23.5%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน (รวมค่าตอบแทนกรรมการ)

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในปี 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีกำรตั้งส�ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ�ำนวน 31,196 ล้ำนบำท เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ตำมหลักควำมระมัดระวังอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจที่หดตัว
จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทัง้ นี้ ส�ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำ

จะเกิดขึน้ ครอบคลุมถึงเงินให้สนิ เชือ่ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนีท้ มี่ ไิ ด้วดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน รวมทัง้ ภำระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อและสัญญำค�้ำประกันทำงกำรเงิน
หน่วย : ล้ำนบำท

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

31,196

-

N/A

-

32,351

N/A

รายการที่ส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
3,822,960 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 จำกสิ้นเดือนธันวำคม 2562

โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมำกเป็นผลจำกกำรรวมสินทรัพย์ของธนำคำร
เพอร์มำตำ
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
รวมสินทรัพย์

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

519,036

472,349

9.9%

57,936

-

N/A

758,482

647,697

17.1%

911

1,737

(47.6)%

2,368,238

2,061,309

14.9%

9,754

9,363

4.2%

3,822,960

3,216,743

18.8%
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เงินให้สินเชือ
่

เงินให้สินเชือ
่ จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สนิ เชื่อจำานวน
2,368,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้้�นร้อยละ 14.9 หากไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา
เงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึ้้น� ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่่จากสินเชือ่ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่่

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อกระจายตัวในหลายประเภทธุรกิจ
โดยมีสดั ส่วนสินเชือ่ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ทรี่ อ้ ยละ
33.4 ภาคการสาธารณูปโภคและบริการที่ร้อยละ 22.8 ภาคสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยร้อยละ 12.8 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
ร้อยละ 8.9 โดยจำานวนเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้้�นจากสิ�นเดือนธันวาคม 2562
ส่วนใหญ่่เพิ่มขึ้้�นจากธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจการสาธารณูปโภคและบริการ
หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

791,828

755,979

4.7%

การสาธารณูปโภคและบริการ

539,151

470,159

14.7%

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

302,142

251,197

20.3%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

211,510

200,736

5.4%

78,175

61,569

27.0%

445,432

321,669

38.5%

2,368,238

2,061,309

14.9%

การเกษตรและเหมืองแร่
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

33.4%

18.8%

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

อืน
่ ๆ

3.3%
การเกษตรและเหมืองแร่

2563
8.9%
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

22.8%
การสาธารณูปโภคและบริการ

12.8%
สินเชือ
่ เพือ
่ ที่อยู่อาศัย
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เงินให้สินเชือ
่ จัดชัน
้ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อรวม
ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตจ�ำนวน 104,401 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วน
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่
ร้อยละ 3.9

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จ�ำนวน 194,973 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต เท่ำกับ
ร้อยละ 186.8
หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินรวม
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต /1
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม /1
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ /1
อัตรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต /2
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต /1
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม /1
/1
/2

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

104,401
3.9%
1.4%
186.8%

79,149
3.4%
1.2%
220.2%

31.9%
0.5%
0.2%
(33.4)%

91,978
4.0%

78,093
3.4%

17.8%
0.6%

รวมเงินให้กู้ยืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ก่อนกำรเริ่มใช้ TFRS 9 ค�ำนวณจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของเงินให้สินเชื่อ

หน่วย : ล้ำนบำท
เงินให้สินเชือ
่ และรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ธันวาคม 2563

จัดชั้นที่ยังไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
จัดชั้นที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
รวม

2,781,073
104,401
2,885,474

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

/1

ธันวาคม 2563

121,083
73,890
194,973

/1 รวมค่ำเผือ
่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของเงินให้สนิ เชือ่ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน รวมทัง้ ภำระผูกพันวงเงินสินเชือ่ และสัญญำค�ำ้ ประกันทำงกำรเงิน
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หน่วย : ล้ำนบำท

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชือ
่ และดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากการจัดชัน
้ ตามเกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562

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

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

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนรวม
816,412 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นเดือนธันวำคม 2562 ส่วนใหญ่จำกกำร
ลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำ� นวน 486,889
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นเงิน
ลงทุนในตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศจ�ำนวน 157,995 ล้ำนบำท ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชนจ�ำนวน 31,925 ล้ำนบำท และเงินลงทุนสุทธิในตรำสำรทุน
จ�ำนวน 93,205 ล้ำนบำท
หน่วย : ล้ำนบำท

เงินลงทุน จ�าแนกตามประเภทการถือครอง

เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมเงินลงทุน

ธันวาคม 2563

7,833
50,097
38,884
639,438
80,160
816,412

หน่วย : ล้ำนบำท
เงินลงทุน จ�าแนกตามประเภทการถือครอง

เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

ธันวาคม 2562

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

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 3,372,713 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2562 เป็นผลจากการรวม
ธนาคารเพอร์มาตา ทัง้ นี้ หากไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา หนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้

ส่วนใหญ่จากเงินรับฝากร้อยละ 7.3 และรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินร้อยละ 25.8
หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

2,810,863
219,149
19,257
136,177
3,372,713
449,014

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

18.6%
63.1%
N/A
(5.9)%
20.9%
5.0%

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ /1
/1

ส่วนที่เป็นของธนาคาร

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจ�านวน
2,810,863 ล้านบาท หากไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา เงินรับฝากขยายตัว

จากสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของ
เงินรับฝากออมทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จ�านวน

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจ�า
รวมเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

165,912
1,435,331
1,209,620
2,810,863

ธันวาคม 2562

สัดส่วน

5.9%
51.1%
43.0%
100.0%
84.3%

จ�านวน

สัดส่วน

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

4.8%
48.3%
46.9%
100.0%
86.9%

เปลี่ยนแปลง (%)

46.7%
25.3%
8.7%
18.6%
(2.6)%

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จ�านวน 136,177 ล้านบาท โดยในเดือนกันยายน 2563
มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ภายใต้

หลักเกณฑ์ Basel III จ�านวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มีหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่ครบก�าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม
2563 จ�านวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2563

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

จ�าแนกตามประเภทตราสาร

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

จ�านวน

75,100
59,835
814
507
136,256
79
136,177

ธันวาคม 2562

สัดส่วน

55.1%
43.9%
0.6%
0.4%
100.0%

จ�านวน

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

สัดส่วน

66.3%
33.1%
0.1%
0.5%
100.0%

เปลี่ยนแปลง (%)

(24.5)%
20.3%
10,075.0%
(39.5)%
(9.2)%
(98.6)%
(5.9)%

รายงานประจำาปี 2563 —

49

ส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ส่วนของเจ้ำของส่วนที่เป็นของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มีจ�ำนวน 449,014 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21,263 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.0
จำกสิ้นปี 2562 โดยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำรส�ำหรับปี 2563
จ�ำนวน 17,181 ล้ำนบำท สุทธิดว้ ยกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับ
ผลกำรด�ำเนินงำนงวดกรกฎำคมถึงธันวำคม 2562 จ�ำนวน 9,544 ล้ำนบำท
(5.00 บำทต่อหุ้น) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรเมื่อวันที่ 1
เมษำยน 2563 ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
ที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ้น 10,612 ล้ำนบำท ขณะที่ก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง 1,100
ล้ำนบำท

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนำคำร
พำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำเป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ
4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ
6.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ
8.50 และก�ำหนดกำรด�ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผล
ขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) อีกมำกกว่ำร้อยละ 2.50
รวมทั้งก�ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยง
เชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ต้องด�ำรง
เงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency)
ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เพิ่มเติมจำกกำรด�ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกร้อยละ 1.00 โดย
ให้ทยอยด�ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่
1 มกรำคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม
2563 เป็นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ธนำคำรต้องด�ำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำรวมอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำว
โดยด�ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์
เสีย่ งมำกกว่ำร้อยละ 8.00 อัตรำส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
มำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มำกกว่ำร้อยละ 12.00

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทั ย่อยมีแหล่งทีม่ ำของเงินทุน
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินรับฝำกจ�ำนวน 2,810,863 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 73.5 ส่วนของเจ้ำของส่วนที่เป็นของธนำคำรจ�ำนวน 449,014
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.7 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้ำน
หนี้สินจ�ำนวน 219,149 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.7 และตรำสำรหนี้
ที่ออกและเงินกู้ยืม รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน จ�ำนวน 155,434 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.1
ส�ำหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ�ำนวน
2,368,238 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 61.9 เงินลงทุนสุทธิ รวมสินทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุนและเงินลงทุน
สุทธิในบริษัทร่วม จ�ำนวน 817,329 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิดำ้ นสินทรัพย์จำ� นวน 519,036
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.6

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษั ท ย่ อ ยมี เ งิ น กองทุ น
ตำมกฎหมำยจ�ำนวน 502,067 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 14.89 อัตรำส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 15.76 และอัตรำส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 18.34

หน่วย : ล้ำนบำท
ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

ธันวาคม 2562
เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2563

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ

407,621

14.89%

> 8.00%

406,463

17.01%

> 7.50%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

431,381

15.76%

> 9.50%

406,529

17.01%

> 9.00%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

70,686

2.58%

72,211

3.03%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

502,067

18.34%

478,740

20.04%

> 12.00%

> 11.50%
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หน่วย : ล้ำนบำท
ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

ธันวาคม 2562
เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2563

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ

404,418

16.33%

> 8.00%

399,842

17.14%

> 7.50%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

428,010

17.28%

> 9.50%

399,842

17.14%

> 9.00%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

69,839

2.82%

71,420

3.06%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

497,849

20.10%

471,262

20.20%

> 12.00%

> 11.50%

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์สภำพคล่องของธนำคำรและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ ตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน
ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์

สภำพคล่องต่อสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินรับฝำกอยู่
ที่ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 48.1 ตำมล�ำดับ

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

สินทรัพย์สภำพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)

35.3

35.5

สินทรัพย์สภำพคล่อง/เงินรับฝำก (%)

48.1

48.2
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อันดับความน่าเชือ
่ ถือ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรมีรำยละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ
่ ถือ

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

ระยะยำว

Baa1

Baa1

ระยะสั้น

P-2

P-2

ตรำสำรหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

Baa1

Baa1

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ

Baa2

Baa2

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตำมเกณฑ์ Basel III

Baa3

Baa3

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์ Basel III

Ba1

-

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (BCA)

baa1

baa1

มีเสถียรภำพ/1

เชิงบวก

ระยะยำว

BBB+

BBB+

ระยะสั้น

A-2

A-2

BBB+

BBB+

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ

BBB

BBB

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (SACP)

bbb

bbb

มีเสถียรภำพ/1

เชิงบวก

ระยะยำว

BBB/2

BBB+

ระยะสั้น

F2

F2

ตรำสำรหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

BBB

BBB+

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ

BB+

BBB

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตำมเกณฑ์ Basel III

BB+

BBB

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (VR)

bbb

bbb+

มีเสถียรภำพ

มีเสถียรภำพ

ระยะยำว

AA+(tha)

AA+(tha)

ระยะสั้น

F1+(tha)

F1+(tha)

แนวโน้ม

มีเสถียรภำพ

มีเสถียรภำพ

Moody’s Investors Service

แนวโน้ม
S&P Global Ratings

ตรำสำรหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

แนวโน้ม
Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือสากล

แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ

/1
/2

มีกำรทบทวนแนวโน้มของธนำคำรเป็นมีเสถียรภำพจำกเชิงบวก ตำมแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทยในเดือนเมษำยน 2563
มีกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำร เนื่องจำกมีมุมมองว่ำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจในเดือนเมษำยน 2563
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สำถิิติิแสำดำงฐานิะการเงินิและผลดำำาเนิินิงานิ
(งบการเงินรวม)

2563

2562

2561

77,046
41,682
65,974
52,754
21,558
4,013
17,181

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

3,822,960
73,886
816,412
2,368,238
2,182,672
65,050
2,810,863
449,014

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

กำาไรจ่ากการด้ำาเนิินิงานิก่อนิภาษี้เงินิได้้
กำาไรสุุทธิิ /1
เงินิปันิผื่ล /3
มิูลค่่าหัุ้นิตามิบี้ัญช่้ /1

11.29
9.00
2.50
235.23

24.32
18.76
7.00
224.09

23.19
18.51
6.50
216.26

จ่ำานิวนิพนิักงานิ /4
จ่ำานิวนิสุาขา /5

32,159
1,458

25,043
1,179

25,287
1,193

ผลการดำำาเนิินิงานิ สำำาหรับปีี (ล้านิบาท)

รายได้้ด้อกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้ท้�มิิใช่่ด้อกเบี้้�ย
ค่่าใช่้จ่่ายจ่ากการด้ำาเนิินิงานิ
กำาไรจ่ากการด้ำาเนิินิงานิก่อนิหัักสุำารองและภาษี้เงินิได้้
กำาไรจ่ากการด้ำาเนิินิงานิก่อนิภาษี้เงินิได้้
ภาษี้เงินิได้้
กำาไรสุุทธิิ /1
ฐานิะการเงินิ ณ วัันิท่� 31 ธัันิวัาคม (ล้านิบาท)

สุินิทรัพย์
เงินิสุด้
เงินิลงทุนิสุุทธิิ /2
เงินิใหั้สุินิเช่่�อ
เงินิใหั้สุินิเช่่�อ (หััก ค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต)
ท้�ด้ินิ อาค่าร และอุปกรณ์์สุุทธิิ
เงินิรับี้ฝาก
สุ่วนิของเจ่้าของ /1
เท่ยบเปี็นิรายห้นิ
้ (บาท)

หัมิายเหัตุ :

/1

สุ่วนิท้�เป็นิของธินิาค่าร
รวมิสุินิทรัพย์ทางการเงินิท้�วัด้มิูลค่่าด้้วยมิูลค่่ายุติธิรรมิผื่่านิกำาไรหัร่อขาด้ทุนิ
/3
ข้อมิูลปี 2563 อยู่ระหัว่างรออนิุมิัติจ่ากท้�ประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปี
/4
ข้อมิูลปี 2563 รวมิธินิาค่ารเพอร์มิาตา
/5
ข้อมิูลเฉพาะธินิาค่าร รวมิบี้างกอกแบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้ และธินิาค่ารเพอร์มิาตา ไมิ่รวมิ Self Services
* เฉพาะข้อมิูลปี 2554 - 2555 ท้�นิำามิาเปร้ยบี้เท้ยบี้ ปรับี้ปรุงตามิมิาตรฐานิการบี้ัญช่้ฉบี้ับี้ท้� 12 เร่�องภาษี้เงินิได้้ ซึ่่�งมิ้ผื่ลบี้ังค่ับี้ใช่้ตั�งแต่ 1 มิกราค่มิ 2556 เป็นิต้นิไป
/2
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2560

2559

2558

2557

2556

2555*

2554*

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

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

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

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

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

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

21.56
17.29
6.50
210.45

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

26,012
1,198

26,871
1,189

27,142
1,169

26,132
1,144

25,384
1,098

24,091
1,049

22,599
999
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รางวััลปีระจำำาปีี
2563
1

ธนาคารแห่่งปีี 2563 (ปีีที่่� 14)
• วารสารการเงิินธนาคาร
2

1

4
2

5

3

Best Bank - Thailand (3 ปีีติด
ิ ติ่อกััน)
• นิตยสารโกลเบิิลไฟแนนซ์์
3

Best Cash Management Solution
in Thailand
• นิตยสารอััลฟาเซ์าท์์อัส
ี เอัเชีีย
4

Best in Treasury and Working
Capital SMEs Thailand
(2 ปีีติิดติ่อกััน)
• นิตยสารดิิแอัสเซ์ท์
5

Best Trade Finance Bank
in Thailand (ปีีที่่� 9)
• นิตยสารดิิเอัเชีีย
� นแบิงิก์เกอัร์

นิติยสารดิเอเชี่ย
� นแบงกั์เกัอร์
• Best Trade Finance Bank in Thailand (ปีีท์�ี 9)
• Custodian Bank of the Year in Thailand
(6 ปีีติดิต่อักัน)

นิติยสารเอเชี่ย
� นแบงกั์กังิ� แอนด์ไฟแนนซ์

• Thailand Domestic Trade Finance Bank of
the Year (6 ปีีตดิ
ิ ต่อักัน)

นิติยสารโกัลเบิลแบงกั์กังิ� แอนด์ไฟแนนซ์รวั่ วัิ
• Best Investment Bank Thailand 2020

• Best in Treasury and Working Capital SMEs
Thailand (2 ปีีตดิ
ิ ต่อักัน)

นิติยสารเวัิลด์ไฟแนนซ์
• Best Investment Bank

นิติยสารยูโรมัันน่�
• Cash Management Market Leader in
Thailand

นิติยสารอัลฟาเซาที่์อส
่ เอเชี่ย

นิติยสารโกัลเบิลบิสซิเนสเอาที่์ลค
ุ

นิติยสารอินเติอร์เนชีัน
� แนลบิสซิเนส

นิติยสารโกัลเบิลไฟแนนซ์

• Best Trade Finance Bank in Thailand
(14 ปีีติดิต่อักัน)
• Best Trade Finance Solution in Thailand
• Best Cash Management Solution in
Thailand
• Best Blockchain Based Corporate Bond

นิติยสารเอเชี่ยมัันน่�
• Best Corporate & Investment Bank in
Thailand (2 ปีีติดิต่อักัน)
• Best Bank for SMEs in Thailand
• Best Regional Bank for BRI
(เอัเชีียตะวันอัอักเฉีียงิใต้)
• Best Individual BRI Project or Initiative
in the Region (เอัเชีียตะวันอัอักเฉีียงิใต้)

• บิริษััท์ห่ลักท์รัพย์ยอัดิเยีย
� มแห่่งิปีี 2563

นิติยสารดิแอสเซที่

• Best Trade Finance Bank in Thailand 2020

นิติยสารอัลฟาเซาที่์อส
่ เอเชี่ย

วัารสารกัารเงินธนาคาร

• Best Bank - Thailand (3 ปีีตดิ
ิ ต่อักัน)
• Best Sub-Custodian Bank in Thailand
(13 ปีีตดิ
ิ ต่อักัน)
• Best Trade Finance Provider 2020
• Best DLT Platform for Trade Finance

นิติยสารอินเติอร์เนชีัน
� แนลบิสซิเนส

• Best Payments and Trade Finance
Bank Thailand 2020
• Best Project Finance Bank Thailand 2020
• Best Foreign Exchange Bank
Thailand 2020
• Best Banking Chairman/CEO
Thailand 2020

วัารสารกัารเงินธนาคาร
• ธนาคารแห่่งิปีี 2563 (ปีีท์ี� 14)

• Best Investment Bank in Thailand

• Best Capital Markets Thailand 2020

นิติยสารเอเชี่ย
� นแบงกั์กังิ� แอนด์ไฟแนนซ์
• Equity Deal of the Year - Thailand

นิติยสารโกัลเบิลบิสซิเนสเอาที่์ลค
ุ
• Best Equity House

รายงานประจำาปี 2563 —
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ธินิาค่ารตระหันิักด้้ว่าการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงเป็นิพ่�นิฐานิท้�สุำาค่ัญในิการ
ประกอบี้ธิุรกิจ่ของสุถืาบี้ันิการเงินิ โด้ยได้้มิ้การกำาหันิด้แนิวทางในิการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงแต่ละด้้านิ เพ่�อใหั้แนิ่ใจ่ได้้ว่าธินิาค่ารมิ้กลไกกำากับี้
ดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงท้�มิ้ประสุิทธิิภาพ ในิช่่วงท้�ผื่่านิมิา ธินิาค่ารได้้
วิเค่ราะหั์ถืง่ ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้ย� งสุำาค่ัญท้อ� าจ่มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อการประกอบี้ธิุรกิจ่
การเงินิ และนิำามิาปรับี้ปรุงโค่รงสุร้างองค่์กร ตลอด้จ่นิกระบี้วนิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิต่าง ๆ อย่างต่อเนิ่�อง เพ่�อเสุริมิสุร้างใหั้ระบี้บี้การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้ย� งของธินิาค่ารมิ้ประสุิทธิิภาพได้้มิาตรฐานิเท้ยบี้เค่้ยงระด้ับี้สุากล
และสุอด้ค่ล้องกับี้หัลักเกณ์ฑ์์ Basel

การหั้ า มิเด้ิ นิ ทางข้ า มิประเทศ และการหั้ า มิออกนิอกเค่หัะสุถืานิ
ในิยามิวิกาลอ้กค่รั�งในิบี้างประเทศ ซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลใหั้กิจ่กรรมิทางเศรษีฐกิจ่
ต่าง ๆ หัยุด้ช่ะงัก โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง การบี้ริโภค่ภาค่เอกช่นิ และ
การท่องเท้�ยว และทำาใหั้รัฐบี้าลประเทศต่าง ๆ ต้องกู้เงินิเพ่�อใช่้มิาตรการ
ทางการค่ลังในิการกระตุ้นิเศรษีฐกิจ่ มิ้ระด้ับี้หันิ้�สุาธิารณ์ะท้�เพิ�มิสุูงข่�นิ
อันิจ่ะสุ่งผื่ลต่อค่วามิสุามิารถืในิการใช่้จ่า่ ยของภาค่รัฐเพ่อ� กระตุนิ้ เศรษีฐกิจ่
ในิอนิาค่ต นิอกจ่ากนิ้� มิาตรการท้�เข้มิงวด้ด้ังกล่าว ยังสุ่งผื่ลใหั้ธิุรกิจ่
บี้างสุ่วนิประสุบี้กับี้ปัญหัาสุภาพค่ล่อง บี้างสุ่วนิมิ้ปัญหัาถื่งขั�นิล้มิละลาย
ซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลต่อการฟื้้�นิตัวของเศรษีฐกิจ่โลกและเศรษีฐกิจ่ไทยต่อไป

ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� ง ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร และผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูง
มิ้บี้ทบี้าทสุำาค่ัญในิการกำาหันิด้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง ทบี้ทวนิ
ค่วามิเหัมิาะสุมิของนิโยบี้าย และระบี้บี้การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง กำาหันิด้
กลยุทธิ์ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง ตลอด้จ่นิดู้แลและติด้ตามิค่วามิเสุ้ย� งของ
ธินิาค่ารใหั้อยูใ่ นิระด้ับี้ท้เ� หัมิาะสุมิเพ่อ� ใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่ารท้�ได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร

คืวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่ของนึ่โยบายการคื้าและห่วงโซ่่การผลิต่ระหว่างปัระเที่ศ
โดยเฉพาะนึ่โยบายที่างการคื้าของสี่หรัฐอเมริกาและจ่นึ่ เปั็นึ่อุปัสี่รรคื
ต่่อการขยายต่ัวของเศรษฐกิจโลกอ่กปัระการหนึ่่ง� การท้นิ� ายโจ่ ไบี้เด้นิ
เข้ารับี้ตำาแหันิ่งเป็นิประธิานิาธิิบี้ด้้ค่นิใหัมิ่ของสุหัรัฐอเมิริกา จ่ะได้้สุ่งผื่ล
ใหั้ ค่ วามิขั ด้ แย้ ง ทางการค่้ า ระหัว่ า งสุองประเทศมิ้ ค่ วามิรุ นิ แรงลด้ลง
โด้ยนิโยบี้ายทางการค่้าของสุหัรัฐอเมิริกาจ่ะเปล้�ยนิแปลงไปสุู่การสุร้าง
ค่วามิร่วมิมิ่อแบี้บี้พหัุภาค่้ แทนิการด้ำาเนิินินิโยบี้ายก้ด้กันิทางการค่้าแบี้บี้เด้ิมิ
ท้�สุหัรัฐอเมิริกาเค่ยด้ำาเนิินิการมิาในิยุค่ประธิานิาธิิบี้ด้้โด้นิัลด้์ ทรัมิป์
อย่างไรก็ตามิ จ่ากการแข่งขันิเพ่�อเป็นิผืู่้นิำาของเศรษีฐกิจ่โลกระหัว่าง
สุองประเทศจ่ะยังด้ำาเนิินิต่อไป และเป็นิช่นิวนิสุร้างค่วามิขัด้แย้งกระทบี้
ต่ อ ระบี้บี้การค่้ า โลกเป็ นิ ระยะ ๆ นิอกจ่ากนิ้� ยั ง มิ้ ค่ วามิไมิ่ แ นิ่ นิ อนิ
ในิการเปล้ย� นิแปลงของหั่วงโซึ่่การผื่ลิตโลกท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้อย่างต่อเนิ่อ� ง
จ่ากสุงค่รามิการค่้าในิช่่วงท้�ผื่่านิมิา และจ่ากสุถืานิการณ์์การแพร่ระบี้าด้
ของโค่วิด้-19 ท้�จ่ะสุ่งผื่ลต่อการเค่ล่�อนิย้ายฐานิการผื่ลิตของโลก

กระบี้วนิการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งของธินิาค่ารประกอบี้ด้้ ว ย การระบีุ้
ค่วามิเสุ้�ยงสุำาค่ัญซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของ
ธินิาค่าร การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยงแต่ละประเภท การติด้ตามิและค่วบี้คุ่มิ
ค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ภายในิระด้ับี้ท้�เหัมิาะสุมิ และการรายงานิค่วามิเสุ้�ยง
ประเภทต่าง ๆ ใหั้ผืู่้เก้�ยวข้องรับี้ทราบี้เพ่�อใหั้สุามิารถืบี้ริหัาร และ/หัร่อ
จ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงได้้ทันิต่อเหัตุการณ์์
หัลักการสุำาค่ัญของการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งตัง� อยูบี้่ นิพ่นิ� ฐานิท้ใ� หั้หันิ่วยงานิ
ธิุรกิจ่ ซึ่่�งด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ท้�ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้�ยง มิ้หันิ้าท้�ท้�ต้องรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ต่อ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนิ่�อง และใหั้ค่วามิเสุ้�ยงอยู่ภายในิ
ขอบี้เขตท้�ได้้รับี้การอนิุมิัติ ตลอด้จ่นิสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายค่วามิเสุ้�ยง
โด้ยรวมิของธินิาค่ารท้�ได้้รับี้การอนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร โด้ย
หันิ่วยงานิบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งทำาหันิ้าท้ต� ด้ิ ตามิและค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้ย� งอย่าง
ต่อเนิ่�องสุมิำ�าเสุมิอ
ภาวะแวด้ล้อมิและค่วามิเสุ้ย� งสุำาค่ัญท้อ� าจ่มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ของธินิาค่าร รวมิถื่งแนิวทางในิการบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงแต่ละด้้านิ
มิ้ด้ังนิ้�
1) ควัามไม่แนิ่นิอนิของภาวัะเศรษฐกิจำโลก
และเศรษฐกิจำไทย

หนึ่่�งในึ่ปััจจัยเสี่่�ยงต่่อการเต่ิบโต่ของเศรษฐกิจโลก คืือ สี่ถานึ่การณ์์
การแพร่ระบาดของโรคืต่ิดเชื้ื�อไวรัสี่โคืโรนึ่า 2019 (โคืวิด-19) ที่่�ยัง
แพร่ระบาดอย่างต่่อเนึ่ือ� งและเปั็นึ่ระลอก ๆ ในึ่หลายปัระเที่ศ รวมถ่ง
ปัระเที่ศไที่ย แมิ้ ว่ า การพั ฒ นิาวั ค่ ซึ่้ นิ จ่ะประสุบี้ค่วามิสุำา เร็ จ่ ในิช่่ ว ง
ปลายปีท้�ผื่่านิมิา แต่กระบี้วนิการกระจ่ายวัค่ซึ่้นิยังด้ำาเนิินิไปอย่างล่าช่้า
และจ่ำากัด้อยู่เฉพาะประเทศท้�พัฒนิาแล้วเป็นิสุ่วนิมิาก ทั�งยังมิ้ค่วามิ
ไมิ่แนิ่นิอนิของประสุิทธิิผื่ลของวัค่ซึ่้นิในิการป้องกันิโค่วิด้-19 ท้ก� ลายพันิธิุ์
ซึ่่� ง อาจ่สุ่ ง ผื่ลใหั้ เ กิ ด้ การแพร่ ร ะบี้าด้ระลอกใหัมิ่ อ้ ก รอบี้ นิำา ไปสุู่ ก าร
ประกาศใช่้มิาตรการค่วบี้คุ่มิการระบี้าด้ต่าง ๆ เช่่นิ การจ่ำากัด้การเด้ินิทาง

ปััจจัยเสี่่ย� งอ่กปัระการต่่อการเต่ิบโต่ของเศรษฐกิจคืือคืวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่
ด้านึ่ภููมริ ฐั ศาสี่ต่ร์ ค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิในิขั�นิตอนิการออกจ่ากสุหัภาพยุโรป
ของสุหัราช่อาณ์าจ่ักรเป็นิปัจ่จ่ัยเสุ้�ยงท้�ทำาใหั้ค่วามิเช่่�อมิั�นิทั�วโลกลด้ลง
แมิ้ในิช่่วงปลายปีท้�ผื่่านิมิา สุหัราช่อาณ์าจ่ักรจ่ะสุามิารถืบี้รรลุข้อตกลง
กับี้สุหัภาพยุโรปได้้สุำาเร็จ่ แต่ธินิาค่ารยังค่งต้องจ่ับี้ตามิองการเจ่รจ่า
ข้อตกลงระหัว่างสุหัราช่อาณ์าจ่ักรกับี้ประเทศอ่�นิ ๆ ต่อไป นิอกจ่ากนิ้�
ยังมิ้ค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิทางการเมิ่องอ้กหัลายประการท้�เป็นิปัจ่จ่ัยเสุ้�ยง
ต่อเศรษีฐกิจ่โลก อาทิ ค่วามิขัด้แย้งในิภูมิิภาค่ตะวันิออกกลาง กิจ่กรรมิ
ทางการประท้วงในิประเทศต่าง ๆ และการหัมิด้วาระการด้ำารงตำาแหันิ่ง
ของนิายกรัฐมินิตร้เยอรมินิ้ นิางอังเกลา แมิร์เค่ิล ซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลต่ออนิาค่ต
ของทั�งภูมิิภาค่ต่อไป
เศรษฐกิจในึ่ปัระเที่ศของไที่ย ยังคืงเผชื้ิญคืวามเสี่่�ยงจากจำานึ่วนึ่
นึ่ักที่่องเที่่ย� วที่่ย� งั คืงอยูใ่ นึ่ระดับต่ำา� และการบริโภูคืภูาคืเอกชื้นึ่ที่่ย� งั ไม่ฟื้นึ่�้ ต่ัว
การแพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ระลอกใหัมิ่เป็นิปัจ่จ่ัยเสุ้ย� งสุำาค่ัญท้สุ� ง่ ผื่ลต่อ
ค่วามิเช่่อ� มิันิ� ของนิักลงทุนิและผืู่บี้้ ริโภค่ กอปรกับี้ภาค่การท่องเท้ย� วท้ย� งั ไมิ่
สุามิารถืกลับี้สุูภ่ าวะปกติทำาใหั้เศรษีฐกิจ่ไทยจ่ะยังค่งฟื้้นิ� ตัวอย่างค่่อยเป็นิ
ค่่อยไปต่อไป นิอกจ่ากนิ้� การแข็งค่่าของเงินิบี้าทก็เป็นิอ้กปัจ่จ่ัยเสุ้ย� งท้อ� าจ่
ซึ่ำ�าเติมิค่วามิเปราะบี้างของสุถืานิการณ์์เศรษีฐกิจ่ช่่วงนิ้� ท้ายท้สุ� ดุ้ ภาระหันิ้�
ค่รัวเร่อนิท้สุ� งู ข่นิ� แตะระด้ับี้สุูงสุุด้เป็นิประวัตกิ ารณ์์กจ่็ ะยังสุ่งผื่ลทางลบี้ต่อ
การบี้ริโภค่ภายในิประเทศ โด้ยเฉพาะค่รัวเร่อนิท้ร� ายได้้ปานิกลางถื่งนิ้อย
ท้�จ่ะได้้รับี้ผื่ลกระทบี้รุนิแรงกว่า

รายงานประจำาปี 2563 —

ทั�งนิ้� ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงอันิเกิด้จ่ากค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิของภาวะ
เศรษีฐกิ จ่ โลกและเศรษีฐกิ จ่ ไทยอั นิ อาจ่สุ่ ง ผื่ลกระทบี้ต่ อ ธิุ ร กิ จ่ ของ
ธินิาค่ารและค่วามิสุามิารถืในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของลูกค่้า ธินิาค่ารจ่่งได้้
จ่ั ด้ ทำา กระบี้วนิการต่ า ง ๆ เพ่� อ ใหั้ ก ารบี้ริ หั ารดู้ แ ลค่วามิเสุ้�ย งเป็ นิ ไป
อย่ า งมิ้ ป ระสุิ ท ธิิ ภ าพ อาทิ การติ ด้ ตามิสุถืานิการณ์์ แ ละการดู้ แ ล
ลู ก ค่้ า รวมิถื่ ง มิ้ สุ อบี้ทานิคุ่ ณ์ ภาพของสุิ นิ เช่่� อ กั บี้ ลู ก หันิ้� อ ย่ า งใกล้ ช่ิ ด้
การประเมิิ นิ การกระจุ่กตัวของค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิตอย่างสุมิำา� เสุมิอ
อ้กทัง� ยังมิ้การจ่ัด้ทำากระบี้วนิการค่าด้การณ์์สุภาวะทางเศรษีฐกิจ่ในิอนิาค่ต
เพ่�อประเมิินิผื่ลกระทบี้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิจ่ากค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิด้ังกล่าว โด้ยมิ้
การตั�งสุำารองผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต และการประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของ
เงินิกองทุนิตามิกระบี้วนิการ Internal Capital Adequacy Assessment
Process (ICAAP) เพ่� อ ใหั้ แ นิ่ ใจ่ว่ า ธินิาค่ารมิ้ ร ะด้ั บี้ ของเงิ นิ กองทุ นิ
เพ้ยงพอ นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารมิ้การจ่ัด้ทำาแผื่นิล่วงหันิ้ารองรับี้การเสุริมิสุร้าง
ค่วามิมิั�นิค่งและแก้ไขปัญหัาเพ่�อเตร้ยมิค่วามิพร้อมิในิการแก้ไขปัญหัาท้�
อาจ่เกิด้ข่นิ� ในิอนิาค่ตไว้ลว่ งหันิ้าอย่างเป็นิระบี้บี้ ตามิหัลักค่วามิระมิัด้ระวัง
อย่างต่อเนิ่�อง
2) การเปีล่ย
� นิแปีลงของกฎเกณฑ์์ทเ่� ก่ย
� วัข้องกับ
การดำำาเนิินิงานิ
–

หลักเกณฑ์์ Basel III

ธินิาค่ารแหั่ ง ประเทศไทยได้้นิำา หัลั ก เกณ์ฑ์์ ก ารกำา กั บี้ ดู้ แ ลเงิ นิกองทุ นิ
สุำา หัรั บี้ ธินิาค่ารพาณ์ิ ช่ ย์ ต ามิหัลั ก เกณ์ฑ์์ Basel III ซึ่่� ง ค่รอบี้ค่ลุ มิ
เร่�องการด้ำารงเงินิกองทุนิและการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่อง
มิาใช่้ตั�งแต่ปี 2556
ในิสุ่วนิของการกำากับี้ดู้แลเงินิกองทุนินิันิ� ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้
ใหั้ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ต้องด้ำารงเงินิกองทุนิเพิ�มิข่�นิทั�งในิเช่ิงปริมิาณ์และ
เช่ิงคุ่ณ์ภาพ เพ่อ� ใหั้เพ้ยงพอท้จ่� ะรองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัายท้อ� าจ่เกิด้ข่นิ� ทัง� ในิภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ และเพ่�อรักษีาเสุถื้ยรภาพของระบี้บี้สุถืาบี้ันิการเงินิ
การปรั บี้ ปรุ ง ท้�สุาำ ค่ั ญ ได้้ แ ก่ การกำา หันิด้อั ต ราสุ่ ว นิเงิ นิ กองทุ นิ ขั�นิ ตำา�
ข่� นิ มิาใหัมิ่ การเพิ� มิ คุ่ ณ์ ภาพเงิ นิ กองทุ นิ ใหั้ มิ้ ค่ วามิเหัมิาะสุมิยิ� ง ข่� นิ
การปรับี้ปรุงการค่ำานิวณ์สุินิทรัพย์เสุ้ย� งใหั้สุะท้อนิค่วามิเสุ้ย� งท้แ� ท้จ่ริง และ
ค่รอบี้ค่ลุมิธิุรกรรมิได้้ค่รบี้ถื้วนิยิง� ข่นิ� โด้ยธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ใหั้
ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ด้าำ รงเงินิกองทุนิเพิมิ� เติมิในิสุ่วนิของ Capital Conservation
Buffer อ้กมิากกว่าร้อยละ 2.50 ตัง� แต่วนิั ท้� 1 มิกราค่มิ 2562 เป็นิต้นิไป
รวมิทัง� กำาหันิด้ใหั้ธินิาค่ารในิฐานิะธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ทมิ�้ นิ้ ยั ต่อค่วามิเสุ้ย� งเช่ิง
ระบี้บี้ต้องด้ำารงเงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 1 ท้เ� ป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ (Common Equity
Tier 1) เพ่อ� รองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัาย (Higher Loss Absorbency) เพิมิ� เติมิจ่าก
การด้ำารงอัตราสุ่วนิเงินิกองทุนิขันิ� ตำา� อ้กร้อยละ 1.00 ตัง� แต่วนิั ท้� 1 มิกราค่มิ
2563 เป็นิต้นิไป ซึ่่ง� ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ธินิาค่ารและกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทาง
การเงินิมิ้เงินิกองทุนิเพ้ยงพอในิการรองรับี้เงินิกองทุนิสุ่วนิเพิมิ� ด้ังกล่าวแล้ว
สุ่วนิหัลักเกณ์ฑ์์การด้ำารง Leverage Ratio เพ่อ� ค่วบี้คุ่มิปริมิาณ์การทำาธิุรกรรมิ
ของธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์เพ่�อมิิใหั้มิ้การขยายสุินิทรัพย์และรายการนิอกงบี้ดุ้ล
มิากเกินิไป โด้ยกำาหันิด้ใหั้ต้องด้ำารงเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ต่อสุินิทรัพย์และ
รายการนิอกงบี้ดุ้ล ขันิ� ตำา� เท่ากับี้ร้อยละ 3 ซึ่่ง� ค่าด้ว่าจ่ะใช่้ในิปี 2566 นิันิ�
ธินิาค่ารได้้มิก้ ารเตร้ยมิค่วามิพร้อมิรองรับี้หัลักเกณ์ฑ์์ด้งั กล่าวแล้ว
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สุำาหัรับี้หัลักเกณ์ฑ์์การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องเช่ิงปริมิาณ์
ภายใต้หัลักเกณ์ฑ์์ Basel III นิั�นิ ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยได้้กำาหันิด้ใหั้
ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ถื่อปฏิิบี้ัติตามิหัลักเกณ์ฑ์์การด้ำารงสุินิทรัพย์สุภาพค่ล่อง
เพ่�อรองรับี้สุถืานิการณ์์ด้้านิสุภาพค่ล่องท้�มิ้ค่วามิรุนิแรง หัร่อ Liquidity
Coverage Ratio (LCR) ตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2559 โด้ยใหั้ด้ำารง LCR
ขันิ� ตำ�าร้อยละ 60 ในิปี 2559 และด้ำารงเพิมิ� ข่นิ� ร้อยละ 10 ในิแต่ละปีจ่นิเป็นิ
ร้อยละ 100 ตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2563 สุ่วนิหัลักเกณ์ฑ์์การด้ำารงแหัล่ง
ท้�มิาของเงินิใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้การใช่้ไปของเงินิ หัร่อ Net Stable Funding
Ratio (NSFR) นิั�นิ ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ใหั้ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์
ด้ำารง NSFR ขั�นิตำ�าร้อยละ 100 ตั�งแต่วันิท้� 1 กรกฎาค่มิ 2561 เป็นิต้นิไป
ซึ่่�ง ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ธินิาค่ารและกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิด้ำารง
อัตราสุ่วนิทั�งสุองเกินิกว่าเกณ์ฑ์์ขั�นิตำ�าท้�กำาหันิด้ไว้
นิอกเหันิ่อไปจ่ากการบี้ังค่ับี้ใช่้หัลักเกณ์ฑ์์ข้างต้นิตามิกรอบี้เวลาท้�กำาหันิด้
ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยแล้ว ธินิาค่ารยังค่งต้องติด้ตามิหัลักเกณ์ฑ์์
การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้ย� ง ทัง� ท้� Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) และ/หัร่อหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แลต่าง ๆ มิ้การประกาศใช่้แล้ว แต่
อยู่ระหัว่างการพิจ่ารณ์าของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยเพ่�อนิำามิากำาหันิด้
ใช่้ในิประเทศไทย เช่่นิ เกณ์ฑ์์ในิการด้ำารงเงินิกองทุนิสุ่วนิเพิ�มิเพ่�อรองรับี้
ค่วามิเสุ้�ยงเช่ิงระบี้บี้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิในิช่่วงเศรษีฐกิจ่ขาลง (Countercyclical
Buffer) และเกณ์ฑ์์การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราด้อกเบี้้�ยในิบี้ัญช่้
เพ่�อการธินิาค่าร (Interest Rate Risk in the Banking Book) เป็นิต้นิ
และหัลักเกณ์ฑ์์ท้� BCBS ค่าด้ว่าจ่ะมิ้การประกาศใช่้ในิอนิาค่ต อาทิ
หัลักเกณ์ฑ์์การค่ำานิวณ์สุินิทรัพย์เสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต (Basel III : Finalising
post-crisis reforms) เป็นิต้นิ ซึ่่�งหัลักเกณ์ฑ์์เหัล่านิ้�อาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อ
การด้ำารงเงินิกองทุนิและการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่ารธินิาค่ารจ่่งมิ้การติด้ตามิ
การปรับี้ปรุงเปล้ย� นิแปลง และกำาหันิด้การบี้ังค่ับี้ใช่้หัลักเกณ์ฑ์์ด้งั กล่าวจ่าก
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยอย่างต่อเนิ่อ� ง เพ่อ� ศ่กษีาและประเมิินิผื่ลกระทบี้
รวมิถื่งเพ่�อเตร้ยมิค่วามิพร้อมิในิการรองรับี้การใช่้ต่อไป
–

มาติรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบับใหม่หรือปีรับปีร้งใหม่

งบี้การเงินิของธินิาค่ารจ่ัด้ทำาข่�นิตามิมิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ปัจ่จุ่บี้ันิมิาตรฐานิ
การรายงานิทางการเงินิของไทยนิั�นิจ่ัด้ทำาข่�นิตามิเกณ์ฑ์์ท้�กำาหันิด้ข่�นิโด้ย
มิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิระหัว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standard : IFRS) ซึ่่�ง TFRS จ่ะมิ้ผื่ลบี้ังค่ับี้ใช่้ภายในิ 1 ปี
นิับี้จ่ากวันิท้ถื� อ่ ปฏิิบี้ตั ขิ อง IFRS ยกเว้นิมิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
กลุ่มิเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิท้�นิำามิาใช่้ค่รั�งแรก 2 ปีหัลังจ่ากวันิท้�ถื่อปฏิิบี้ัติ
ของ IFRS
นิับี้แต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2563 TFRS ได้้ถืูกปรับี้ปรุงใหั้เป็นิไปตามิเกณ์ฑ์์ท�้
กำาหันิด้ข่�นิโด้ย IFRS - Bound Volume 2019 โด้ยมิ้มิาตรฐานิการรายงานิ
ทางการเงิ นิ ฉบี้ั บี้ ใหัมิ่ หั ร่ อ ปรั บี้ ปรุ ง ใหัมิ่ ท้� เ ก้� ย วข้ อ งกั บี้ ธินิาค่ารซึ่่� ง มิ้
การเปล้�ยนิแปลงในิหัลักการท้�สุำาค่ัญสุรุปได้้ด้ังนิ้�
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มาต่รฐานึ่การรายงานึ่ที่างการเงินึ่กลุ่มเคืรื�องมือที่างการเงินึ่
มิาตรฐานิฉบี้ับี้นิ้ก� ำาหันิด้หัลักการเก้ย� วกับี้การจ่ัด้ประเภทและการวัด้มิูลค่่า
เค่ร่�องมิ่อทางการเงินิ โด้ยใหั้พิจ่ารณ์าจ่ากลักษีณ์ะของกระแสุเงินิสุด้
ตามิสุัญญาและรูปแบี้บี้ธิุรกิจ่ของกิจ่การ (Business Model) เป็นิสุำาค่ัญ
ขยายขอบี้เขตรายการท้ต� อ้ งพิจ่ารณ์าการกันิสุำารองด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิตโด้ย
ค่รอบี้ค่ลุมิถื่งภาระผืู่กพันิท้จ่� ะใหั้สุนิิ เช่่อ� และสุัญญาค่ำ�าประกันิทางการเงินิ
และรองรับี้การกันิสุำารองเผื่่อ� ค่วามิเสุ้ยหัายท้ค่� าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่นิ� หัร่ออาจ่เกิด้
ข่นิ� ในิอนิาค่ต (Expected Credit Loss) ซึ่่ง� ทำาใหั้ธินิาค่ารต้องมิ้การกันิสุำารอง
เผื่่�อค่วามิเสุ้ยหัายท้�ค่าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่�นิตั�งแต่วันิแรกท้�ทำารายการ แทนิการ
กันิสุำารองในิเวลาต่อมิาเฉพาะเมิ่�อพบี้เหัตุบี้่งช่้�ของการด้้อยค่่า (Incurred
Loss) การกันิสุำารองใหั้ค่ำานิวณ์จ่ากสุถืิติค่่าค่วามิเสุ้ยหัายในิอด้้ต โด้ย
ปราศจ่ากค่วามิอค่ติหัร่อไมิ่ลำาเอ้ยงจ่ากค่่าค่วามิเป็นิจ่ริง (Unbiased) และ
พิจ่ารณ์าโด้ยการค่าด้การณ์์ไปข้างหันิ้า (Forward-looking) ถื่งสุถืานิการณ์์
ท้ค่� าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่นิ� ในิอนิาค่ต โด้ยต้องค่าด้การณ์์ค่วามิเสุ้ยหัายไปจ่นิตลอด้
อายุของรายการ (Lifetime) ทำาใหั้ค่่าใช่้จ่่ายด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิตในิแต่ละ
รอบี้บี้ัญช่้ อาจ่มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิและเป็นิไปตามิโมิเด้ลท้ค่� าำ นิวณ์ได้้ นิอกจ่ากนิ้�
กำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์การบี้ัญช่้ป้องกันิค่วามิเสุ้�ยง โด้ยใหั้อิงกับี้นิโยบี้ายในิ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งของแต่ละกิจ่การเป็นิสุำาค่ัญ รวมิถื่งกำาหันิด้การเปิด้เผื่ย
ข้อมิูลเก้ย� วกับี้เค่ร่อ� งมิ่อทางการเงินิเพ่อ� ใหั้ผื่ใู้ ช่้งบี้การเงินิสุามิารถืประเมิินิ
ค่วามิมิ้นิัยสุำาค่ัญของเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิต่อฐานิะการเงินิและผื่ลการ
ด้ำาเนิินิงานิของกิจ่การ
มิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกลุ่มิเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิด้ังกล่าว
มิ้ ผื่ ลกระทบี้ต่ อ สุถืาบี้ั นิ การเงิ นิ โด้ยเฉพาะในิด้้ า นิธิุ ร กรรมิการใหั้
สุินิเช่่�อ และการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง สุ่วนิผื่ลกระทบี้ต่องบี้การเงินิจ่าก
การนิำามิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกลุมิ่ เค่ร่อ� งมิ่อทางการเงินิมิาถื่อ
ปฏิิบี้ัติในิค่รั�งแรกได้้สุรุปไว้ในิหัมิายเหัตุประกอบี้งบี้การเงินิข้อ 4
มาต่รฐานึ่การรายงานึ่ที่างการเงินึ่ ฉบับที่่� 16 เรื�องสี่ัญญาเชื้่า
มิาตรฐานิฉบี้ับี้นิ้�ใช่้แทนิมิาตรฐานิการบี้ัญช่้ ฉบี้ับี้ท้� 17 ในิเร่�องเด้้ยวกันิ
โด้ยนิำาเสุนิอวิธิ้การบี้ัญช่้เด้้ยวสุำาหัรับี้ผืู่้เช่่า (A Single Lessee Accounting
Model) มิาใช่้ โด้ยผืู่้เช่่าจ่ะต้องบี้ันิท่กสุัญญาเช่่าระยะยาวเข้าในิงบี้แสุด้ง
ฐานิะการเงินิเป็นิสุิทธิิในิการใช่้สุินิทรัพย์ (Right-of-use Asset) และ
หันิ้สุ� นิิ ตามิสุัญญาเช่่า (Lease Liability) อย่างไรก็ตามิ มิาตรฐานิการรายงานิ
ทางการเงินิฉบี้ับี้นิ้�ไมิ่มิผื่้ ลกระทบี้ต่อผืู่ใ้ หั้เช่่าเนิ่�องจ่ากผืู่ใ้ หั้เช่่ายังค่งบี้ันิท่ก
บี้ัญช่้สุัญญาเช่่าโด้ยแยกเป็นิสุัญญาเช่่าเงินิทุนิหัร่อสุัญญาเช่่าด้ำาเนิินิงานิ
ผื่ลกระทบี้ต่องบี้การเงินิจ่ากการนิำามิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
ด้ังกล่าวมิาถื่อปฏิิบี้ตั ใิ นิค่รัง� แรกได้้สุรุปไว้ในิหัมิายเหัตุประกอบี้งบี้การเงินิ ข้อ 4
3) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิเครดำิติ

ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้�ยงท้�ลูกหันิ้�หัร่อคู่่สุัญญาของ
ธินิาค่ารไมิ่ สุ ามิารถืปฏิิ บี้ั ติ ต ามิสุั ญ ญาท้� เ ก้� ย วข้ อ งกั บี้ การใหั้ สุิ นิ เช่่� อ
การลงทุนิ และการก่อภาระผืู่กพันิ เช่่นิ ลูกหันิ้ไ� มิ่สุามิารถืช่ำาระเงินิต้นิหัร่อ
ด้อกเบี้้�ยตามิท้�ตกลงไว้กับี้ธินิาค่าร เป็นิต้นิ นิอกจ่ากนิ้� ยังมิ้ค่วามิเสุ้�ยง
อ่�นิท้�เก้�ยวข้อง เช่่นิ ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิการกระจุ่กตัวของเงินิใหั้สุินิเช่่�อ ซึ่่�ง
ประกอบี้ด้้วย การกระจุ่กตัวของลูกหันิ้�รายใหัญ่ การกระจุ่กตัวภาค่ธิุรกิจ่

และ Country and Transfer โด้ยกระบี้วนิการบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยง
ด้ังกล่าวอยู่ภายใต้หันิ่วยงานิบี้ริหัาร Portfolio
ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต ได้้แก่ ประเด้็นิค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ ซึ่่�งอาจ่
สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อค่วามิสุามิารถืในิการช่ำาระค่่นิอย่างค่รบี้ถื้วนิของลูกหันิ้�
รวมิถื่งปัจ่จ่ัยอ่�นิอันิอาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อค่วามิสุามิารถืในิการแก้ปัญหัา
หันิ้�ท�ไ้ มิ่ก่อใหั้เกิด้รายได้้ของธินิาค่าร
ปััจจัยคืวามเสี่่�ยงที่่�สี่ำาคืัญในึ่ชื้่วงปัี 2563-2564 คืือ วิกฤต่ิปััญหาการ
แพร่ระบาดของโคืวิด-19 ท้สุ� ง่ ผื่ลกระทบี้ใหั้เกิด้การหัยุด้ช่ะงักของอุปสุงค่์
และหั่วงโซึ่่อุปทานิทั�วโลก เนิ่�องจ่ากประเทศต่าง ๆ ได้้ด้ำาเนิินิมิาตรการ
ป้องกันิหัร่อลด้ปัญหัาการระบี้าด้ของโรค่ โด้ยใหั้ประช่าช่นิหัล้กเล้�ยง
หัร่อระงับี้การเด้ินิทางเพ่�อพบี้ปะกันิ จ่นิสุ่งผื่ลใหั้เศรษีฐกิจ่โลกเข้าสุู่ภาวะ
ถืด้ถือยไปทัว� โลก ซึ่่ง� การแก้ไขปัญหัาใหั้เศรษีฐกิจ่โลกใหั้กลับี้ไปสุูภ่ าวะปกติ
นิั�นิต้องใช่้เวลาและไมิ่สุามิารถืค่าด้การสุิ�นิสุุด้ของวิกฤติค่รั�งนิ้�ได้้
คืวามเสี่่�ยงของเศรษฐกิจไที่ยยังอยู่ในึ่ระดับสีู่ง เนิ่อ� งจ่ากเศรษีฐกิจ่ไทย
พ่�งพาภาค่ต่างประเทศเป็นิสุำาค่ัญ โด้ยเฉพาะภาค่การท่องเท้�ยวและ
การสุ่งออกท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้อย่างรุนิแรงจ่ากวิกฤติค่รัง� นิ้� ประกอบี้กับี้โค่รงสุร้าง
เศรษีฐกิ จ่ และสุั ง ค่มิโลกได้้ ป รั บี้ เปล้� ย นิเข้ า สุู่ การเป็ นิ ช่้ วิ ต วิ ถื้ ใ หัมิ่
(New Normal) เช่่นิ การพ่�งพาเทค่โนิโลย้ด้ิจ่ิทัลเพิ�มิสุูงข่�นิ มิ้แนิวโนิ้มิ
ซึ่ำ�าเติมิปัญหัาการสุูญเสุ้ยค่วามิสุามิารถืในิการแข่งขันิของประเทศใหั้
ทว้ค่วามิรุนิแรงมิากข่�นิ นิอกจ่ากนิ้�การแพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ยังสุ่ง
ผื่ลกระทบี้ต่อการบี้ริโภค่ภาค่เอกช่นิ ซึ่่ง� ยังค่งได้้รบี้ั แรงกด้ด้ันิจ่ากกำาลังซึ่่อ�
ท้ล� ด้ลง เนิ่อ� งมิาจ่ากภาวะหันิ้ค่� รัวเร่อนิท้อ� ยูใ่ นิระด้ับี้สุูง ด้ังนิันิ� เศรษีฐกิจ่ไทย
ในิระยะต่อไปจ่่งต้องพ่ง� พาการบี้ริโภค่และการลงทุนิของภาค่รัฐเป็นิสุำาค่ัญ
จ่ากปัจ่จ่ัยทั�งหัมิด้ข้างต้นิ การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่ารในิระยะต่อไป
จ่่งต้องใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การติด้ตามิค่วามิเสุ้�ยงของลูกหันิ้�หัร่อคู่่สุัญญาท้�
เพิมิ� สุูงข่นิ� อย่างใกล้ช่ด้ิ อ้กทัง� ใหั้ค่วามิช่่วยเหัล่อและปรับี้ลด้ค่วามิเสุ้ย� งกับี้
ลูกหันิ้หั� ร่อคู่สุ่ ญ
ั ญาบี้างรายท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้จ่ากวิกฤติในิค่รัง� นิ้�
ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต ธินิาค่ารได้้กาำ หันิด้กระบี้วนิการ
อำานิวยสุินิเช่่�อโด้ยค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการกำาหันิด้นิโยบี้ายสุินิเช่่�อ การจ่ัด้ระด้ับี้
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุินิเช่่�อของลูกค่้า ตลอด้จ่นิกำาหันิด้เง่�อนิไขและอำานิาจ่ในิ
การอนิุมิตั สุิ นิิ เช่่อ� ตามิระด้ับี้ต่าง ๆ ข่นิ� อยูก่ บี้ั ประเภทธิุรกิจ่ และ/หัร่อขนิาด้
ของวงเงินิ เป็นิต้นิ ในิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อธิุรกิจ่โด้ยทั�วไป ธินิาค่ารจ่ะ
พิจ่ารณ์าวัตถืุประสุงค่์ในิการขอกู้ ประเมิินิค่วามิสุามิารถืในิการช่ำาระค่่นิเงินิกู้
จ่ากกระแสุเงินิสุด้จ่ากการด้ำาเนิินิงานิ ค่วามิเป็นิไปได้้ทางธิุรกิจ่ ค่วามิสุามิารถื
ของผืู่บี้้ ริหัาร ตลอด้จ่นิหัลักทรัพย์ค่า�ำ ประกันิ และจ่ัด้ใหั้มิก้ ารทบี้ทวนิสุินิเช่่อ�
รวมิถื่งระด้ับี้ค่วามิเสุ้ย� งของสุินิเช่่อ� เป็นิประจ่ำา โด้ยธินิาค่ารได้้จ่ด้ั ตัง� สุายงานิ
เพ่อ� ติด้ตามิดู้แล และบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งท้เ� ก้ย� วข้อง ได้้แก่
• สี่ายบริ ห ารคืวามเสี่่� ย ง ทำา หันิ้ า ท้� วิ เ ค่ราะหั์ แ ละรายงานิสุถืานิะ
ค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่ารในิด้้านิต่าง ๆ ตลอด้จ่นิใหั้ข้อเสุนิอแนิะเพ่�อ
ใช่้ประกอบี้การพิจ่ารณ์าปรับี้ปรุงนิโยบี้ายด้้านิค่วามิเสุ้�ยงโด้ยรวมิ
ของธินิาค่าร และเพ่�อรองรับี้กฎเกณ์ฑ์์ใหัมิ่ ๆ รวมิทั�งมิาตรฐานิสุากล

รายงานประจำาปี 2563 —

ตลอด้จ่นิดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิต่าง ๆ ใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้าย
ของค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
• สี่ายบริหารสี่ินึ่เชื้ื�อ ทำาหันิ้าท้�บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต โด้ย
กำากั บี้ดู้ แลและติ ด้ตามิการอำานิวยสุินิเช่่� อใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้าย
สุินิเช่่�อของธินิาค่าร สุายงานินิ้�ประกอบี้ด้้วย หันิ่วยงานิต่าง ๆ ค่่อ
หันิ่วยงานินิโยบี้ายสุินิเช่่�อ หันิ่วยงานิกลั�นิกรองสุินิเช่่�อ หันิ่วยงานิ
บี้ริหัาร Portfolio หันิ่วยงานิสุอบี้ทานิสุินิทรัพย์เสุ้�ยง หันิ่วยงานิ
บี้ริ หั ารสุิ นิ เช่่� อพิ เ ศษี หันิ่ ว ยงานิประนิอมิหันิ้� แ ละกฎหัมิาย และ
หันิ่วยงานิทรัพย์สุินิ ซึ่่�งแต่ละหันิ่วยงานิมิ้หันิ้าท้�และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้
สุรุปได้้ด้ังต่อไปนิ้�
◌ หน่่วยงาน่น่โยบายสิิน่เชื่่อ� มิ้หันิ้าท้ด้� แู ลโค่รงสุร้างนิโยบี้ายสุินิเช่่อ�
ประสุานิงานิในิการปรับี้ปรุง เปล้�ยนิแปลง และเผื่ยแพร่นิโยบี้าย
มิาตรฐานิ และกระบี้วนิการสุินิเช่่�อ ติด้ตามิดู้แลกรณ์้ไมิ่เข้าเกณ์ฑ์์
ของนิโยบี้ายสุินิเช่่�อ และรวบี้รวมิค่วามิค่ิด้เหั็นิต่าง ๆ เพ่�อนิำามิา
พิจ่ารณ์าปรับี้ปรุงนิโยบี้ายสุินิเช่่�อ
◌ หน่่วยงาน่กลั่่น่� กรองสิิน่เชื่่อ� มิ้หันิ้าท้ก� ลันิ� กรองสุินิเช่่อ� ท้นิ� ำาเสุนิอ
โด้ยสุายธิุรกิจ่ต่าง ๆ ดู้แลใหั้การอำานิวยสุินิเช่่อ� เป็นิไปตามินิโยบี้าย
และมิาตรฐานิการพิ จ่ ารณ์าสุิ นิ เช่่� อ มิ้ โ ค่รงสุร้ า งสุิ นิ เช่่� อ ท้�
เหัมิาะสุมิ ทบี้ทวนิผื่ลการจ่ัด้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงสุินิเช่่�อของลูกค่้า
รวมิทั�งสุนิับี้สุนิุนิใหั้เกิด้วัฒนิธิรรมิสุินิเช่่�อท้�ด้้ และกระบี้วนิการ
อำานิวยสุินิเช่่�อมิ้ระบี้บี้และเช่่�อถื่อได้้
◌ หน่่วยงาน่บริหาร Portfolio มิ้หันิ้าท้�วิเค่ราะหั์และเสุนิอแนิะ
การเปล้�ยนิแปลงโค่รงสุร้างของ Portfolio การกำาหันิด้สุัด้สุ่วนิ
ท้�เหัมิาะสุมิของ Portfolio และการตั�งสุำารองหันิ้�สุูญในิระด้ับี้
Portfolio พัฒนิาและดู้แลเค่ร่�องมิ่อและวิธิ้การท้�ใช่้ในิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุินิเช่่�อ สุร้างฐานิข้อมิูลด้้านิสุินิเช่่�อ ตลอด้จ่นิ
ค่วบี้คุ่มิดู้แลมิาตรฐานิการจ่ัด้การท้�เก้�ยวข้อง
◌ หน่่วยงาน่สิอบทาน่สิิน่ทร่พย์เสิ่ย� ง มิ้หันิ้าท้สุ� อบี้ทานิกระบี้วนิการ
บี้ริหัารสุินิเช่่�อและคุ่ณ์ภาพสุินิเช่่�อ ประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของ
การตั�งสุำารองหันิ้�สุูญ และประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้าย
กฎระเบี้้ยบี้ และมิาตรฐานิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อ
◌ หน่่ ว ยงาน่บริ ห ารสิิ น่ เชื่่� อ พิ เ ศษ มิ้ หั นิ้ า ท้� ดู้ แ ลบี้ริ หั ารจ่ั ด้ การ
หันิ้�ด้้อยคุ่ณ์ภาพ กำาหันิด้กลยุทธิ์พร้อมิทั�งด้ำาเนิินิการแก้ไขและ
การปรับี้ปรุงโค่รงสุร้างหันิ้�
◌ หน่่วยงาน่ประน่อมหน่่�แลั่ะกฎหมาย มิ้หันิ้าท้�ด้ำาเนิินิการใหั้
มิ้การฟื้้องร้อง หัร่อประนิ้ประนิอมิยอมิค่วามิ หัร่อย่ด้ทรัพย์
ขายทอด้ตลาด้
◌ หน่่วยงาน่ทร่พย์สิน่ิ ทำาหันิ้าท้บี้� ริหัารและขายทรัพย์สุนิิ รอการขาย
ท้�ได้้รับี้มิาจ่ากกระบี้วนิการประนิอมิหันิ้� และการฟื้้องร้อง
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สุำาหัรับี้กระบี้วนิการในิการอำานิวยสุินิเช่่�อ สุายสุินิเช่่�อจ่ะเป็นิผืู่้พิจ่ารณ์า
นิำาเสุนิอขออนิุมิัติสุินิเช่่�อ และหันิ่วยงานิกลั�นิกรองสุินิเช่่�อพิจ่ารณ์าค่ำาขอ
ด้ั งกล่ าวใหั้ เป็ นิไปตามิหัลั กเกณ์ฑ์์ การอำานิวยสุิ นิเช่่� อรวมิถื่งพิ จ่ ารณ์า
ค่วามิเสุ้�ยงตามิท้�กำาหันิด้ไว้ เช่่นิ มิาตรฐานิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อ การจ่ัด้
ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุินิเช่่�อ และการประเมิินิมิูลค่่าหัลักประกันิ เป็นิต้นิ
เพ่� อ เป็ นิ การป้ อ งกั นิ ค่วามิเสุ้� ย งในิการอำา นิวยสุิ นิ เช่่� อ ในิสุ่ ว นิของ
สุินิเช่่�อด้้อยคุ่ณ์ภาพ ธินิาค่ารมิ้หันิ่วยงานิท้�รับี้ผื่ิด้ช่อบี้โด้ยตรงทำาหันิ้าท้�
ในิการติด้ตามิแก้ไขหันิ้�ด้ังกล่าว นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารยังมิ้หันิ่วยงานิอิสุระ
ท้� เ ก้� ย วข้ อ งทำา หันิ้ า ท้� ใ นิการสุอบี้ทานิกระบี้วนิการบี้ริ หั ารสุิ นิ เช่่� อ และ
คุ่ณ์ภาพสุินิเช่่�อ ประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของการสุำารองหันิ้�สุูญในิกรณ์้
ท้�เป็นิสุินิเช่่�อด้้อยคุ่ณ์ภาพ ตลอด้จ่นิพิจ่ารณ์าการปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้าย
กฎ ระเบี้้ยบี้ และมิาตรฐานิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อ โค่รงสุร้าง Portfolio
ท้เ� หัมิาะสุมิ ค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ รวมิถื่งการทด้สุอบี้ภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามิหัลักเกณ์ฑ์์ของธินิาค่าร และสุอด้ค่ล้องตามิเกณ์ฑ์์ท้�
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ ทัง� นิ้� การด้ำาเนิินิการด้ังกล่าว หันิ่วยงานิท้�
เก้�ยวข้องจ่ะรายงานิผื่ลต่อผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร และ
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยงอย่างสุมิำ�าเสุมิอ
ธินิาค่ารมิ้การกำาหันิด้มิาตรการต่าง ๆ สุำาหัรับี้การค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิเค่รด้ิต เช่่นิ การกำาหันิด้เพด้านิของผื่ลรวมิของจ่ำานิวนิเงินิท้ใ� หั้สุนิิ เช่่อ�
ลงทุนิ ก่อภาระผืู่กพันิ หัร่อทำาธิุรกรรมิท้�มิ้ลักษีณ์ะค่ล้ายการใหั้สุินิเช่่�อแก่
ลูกหันิ้�และผืู่้เก้�ยวข้อง ทั�งในิลักษีณ์ะกลุ่มิลูกค่้า กลุ่มิอุตสุาหักรรมิ และ
ระด้ับี้ประเทศคู่่สุัญญา เพ่�อเป็นิการจ่ำากัด้ค่วามิสุูญเสุ้ยของเงินิกองทุนิ
โด้ยรวมิ ในิกรณ์้ท้�กลุ่มิลูกค่้าท้�เข้าข่ายลักษีณ์ะด้ังกล่าวได้้รับี้ผื่ลกระทบี้
ในิแง่ลบี้จ่ากภาวะเศรษีฐกิจ่ตกตำ�า นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้มิ้การติด้ตามิ
การกระจุ่กตัวของกลุ่มิสุินิเช่่�อรายใหัญ่ กลุ่มิอุตสุาหักรรมิ และประเทศ
คู่่สุัญญา และรายงานิต่อฝ่ายจ่ัด้การ ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารของธินิาค่าร
และค่ณ์ะกรรมิการกำา กั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งอย่ า งสุมิำ�า เสุมิอ ซึ่่� ง การกำา หันิด้
เพด้านิและการติด้ตามิรายงานิด้ังกล่าวมิ้วัตถืุประสุงค่์เพ่�อใหั้ธินิาค่าร
มิั�นิใจ่ได้้ว่า ในิภาวะวิกฤติจ่ะมิ้เงินิกองทุนิเพ้ยงพอท้�จ่ะด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ได้้
อย่างแข็งแกร่งต่อไป
ธินิาค่ารได้้มิ้การจ่ัด้ทำานิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิการทำาธิุรกรรมิ
ระหัว่ า งกั นิ ภายในิกลุ่ มิ ธิุ ร กิ จ่ ทางการเงิ นิ ธินิาค่ารกรุ ง เทพ 1 เพ่� อ ใหั้
สุอด้ค่ล้องกับี้หัลักเกณ์ฑ์์การกำากับี้ดู้แลกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิท้�ธินิาค่าร
แหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ ซึ่่�งนิโยบี้ายด้ังกล่าวค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการกำาหันิด้
หัลักเกณ์ฑ์์และข้อจ่ำากัด้ในิการทำาธิุรกรรมิระหัว่างกันิภายในิกลุ่มิธิุรกิจ่
ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพ รวมิถื่งการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิการทำา
ธิุรกรรมิระหัว่างกันิภายในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพ โด้ย

กลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพ ประกอบี้ด้้วย 13 บี้ริษีัท ด้ังนิ้� 1) ธินิาค่ารกรุงเทพ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ) ในิฐานิะบี้ริษีัทแมิ่ 2) ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้ (BBC)
3) บี้างกอกแบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ (BBB) 4) ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่ 5) บี้ริษีัท บี้ริหัารสุินิทรัพย์ทว้ จ่ำากัด้ (STAM) 6) บี้ริษีัทหัลักทรัพย์ บี้ัวหัลวง จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ) (BLS) 7) บี้ริษีัท
หัลักทรัพย์จ่ัด้การกองทุนิรวมิ บี้ัวหัลวง จ่ำากัด้ (BBLAM) 8) บี้ริษีัท บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ) จ่ำากัด้ (BBL Cayman) 9) บี้ริษีัท บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้ 10) บี้ริษีัท บี้้เอสุแอล ล้สุซึ่ิ�ง
จ่ำากัด้ 11) บี้้บี้แ้ อล โนิมิินิ้ (เท็มิพาตันิ) เบี้อร์ฮาด้ 12) บี้ริษีัทหัลักทรัพย์จ่ัด้การกองทุนิ บี้างกอกแค่ปปิตอล จ่ำากัด้ และ 13) PT SAHABAT FINANSIAL KELUARGA
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

กำาหันิด้ใหั้กลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพมิ้การบี้ริหัาร ค่วบี้คุ่มิ
ติ ด้ ตามิปริ มิ าณ์ธิุ ร กรรมิใหั้ อ ยู่ ใ นิเกณ์ฑ์์ ท้� ธิ นิาค่ารกรุ ง เทพ (ในิฐานิะ
บี้ริษีัทแมิ่) กำาหันิด้ และสุอด้ค่ล้องกับี้เกณ์ฑ์์ท้�ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
และ/หัร่อหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แลอ่�นิท้�เก้�ยวข้องกำาหันิด้ โด้ยบี้ริษีัทในิกลุ่มิ
ธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพมิ้การจ่ัด้ทำารายงานิข้อมิูลการทำาธิุรกรรมิ
ระหัว่างกันิต่อค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยงของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ
และค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารอย่างสุมิำ�าเสุมิอ เพ่�อใหั้สุามิารถืติด้ตามิแก้ไข
ปัญหัาท้�อาจ่เกิด้ข่�นิได้้ก่อนิท้�จ่ะเกิด้ค่วามิเสุ้ยหัายร้ายแรงข่�นิ
อัตราสุ่วนิคุ่ณ์ภาพสุินิทรัพย์ของกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่าร ซึ่่ง� แสุด้ง
ว่าธินิาค่ารมิ้ค่วามิมิันิ� ค่งเมิ่อ� เท้ยบี้กับี้อุตสุาหักรรมิ โด้ยมิ้การตัง� เงินิสุำารอง
เพ่อ� รองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัายจ่ากค่วามิเสุ้ย� งด้้านิสุินิเช่่อ� อย่างเพ้ยงพอ โด้ยข้อมิูล
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 และ ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2562 มิ้ด้งั นิ้�
31 ธคื. 63 31 ธคื. 62
อัตราสุ่วนิค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตต่อสุินิเช่่�อและ
ด้อกเบี้้�ยค่้างรับี้/1
อัตราสุ่วนิหันิ้สุ� ญ
ู ต่อสุินิเช่่อ� และด้อกเบี้้ย� ค่้างรับี้
อัตราสุ่วนิเงินิใหั้สุินิเช่่�อรวมิท้�มิ้การด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิต
ต่อสุินิเช่่อ� รวมิ/2
อัตราสุ่วนิด้อกเบี้้�ยค่้างรับี้ต่อสุินิเช่่�อและด้อกเบี้้�ยค่้างรับี้
อัตราสุ่วนิค่่าเผื่่อ� ผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต
ต่อเงินิใหั้สุนิิ เช่่อ� รวมิท้มิ� ก้ ารด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิต /1, /2
/1

/2

8.2%

8.4%

0.9%
3.9%

0.5%
3.4%

0.2%
186.8%

0.2%
220.2%

ค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต ค่ำานิวณ์จ่ากค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตของเงินิใหั้สุินิเช่่�อ
และรายการระหัว่างธินิาค่ารและตลาด้เงินิ รวมิทัง� ภาระผืู่กพันิวงเงินิสุินิเช่่อ� และสุัญญาค่ำ�า
ประกันิทางการเงินิ (ก่อนิการเริ�มิใช่้ TFRS 9 ค่ำานิวณ์จ่ากค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตของ
เงินิใหั้สุินิเช่่�อ)
รวมิเงินิใหั้กู้ย่มิระหัว่างธินิาค่ารและตลาด้เงินิ

นิอกจ่ากนิ้� การเริ�มิใช่้มิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบี้ับี้ท้� 9 เร่�อง
“เค่ร่�องมิ่อทางการเงินิ” (TFRS9) ตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2563 โด้ย
เปล้�ยนิแปลงหัลักเกณ์ฑ์์การกันิเงินิสุำารองจ่ากเด้ิมิท้�ใช่้แนิวค่ิด้ Incurred
Loss หัร่อสุำารองจ่ากค่วามิเสุ้ยหัายท้�เกิด้ข่�นิแล้ว เป็นิแนิวค่ิด้ Expected
Loss หัร่อสุำารองเผื่่�อค่วามิเสุ้ยหัายท้� “ค่าด้ว่า” จ่ะเกิด้ข่�นิหัร่ออาจ่เกิด้ข่�นิ
โด้ยไมิ่จ่ำาเป็นิต้องรอใหั้เกิด้เหัตุการณ์์ด้า้ นิเค่รด้ิตข่นิ� ก่อนิ ซึ่่ง� หัมิายค่วามิว่า
แมิ้ลกู หันิ้จ่� ะยังไมิ่เริมิ� ต้นิค่้างช่ำาระ แต่หัากพบี้ข้อบี้่งช่้ว� า่ ลูกหันิ้มิ� ค่้ วามิเสุ้ย� ง
ด้้านิเค่รด้ิตเพิมิ� ข่นิ� จ่ากเด้ิมิอย่างมิ้นิยั สุำาค่ัญ หัลักการใหัมิ่นิก้� ำาหันิด้ใหั้ตอ้ ง
กันิเงินิสุำารองหัร่อค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต (Expected Credit Loss)
เพ่�อรองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัายท้�ค่าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่�นิจ่ากการท้�ลูกหันิ้�อาจ่ผื่ิด้นิัด้
ช่ำาระในิช่่วงเวลาใด้เวลาหันิ่�งตลอด้อายุสุัญญาท้�เหัล่ออยู่ของสุินิเช่่�อนิั�นิ
รวมิถื่งกำาหันิด้ใหั้แต่ละธินิาค่ารต้องพิจ่ารณ์าถื่งปัจ่จ่ัยทางเศรษีฐกิจ่ทั�งในิ
อด้้ต ปัจ่จุ่บี้ันิ และอนิาค่ต ภายใต้สุมิมิติฐานิและสุถืานิการณ์์ต่าง ๆ รวมิ
ถื่งปัจ่จ่ัยอ่นิ� ท้อ� าจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อค่วามิสุามิารถืในิการช่ำาระหันิ้ข� องลูกหันิ้�
ท้อ� าจ่มิ้ค่วามิแตกต่างกันิไปในิแต่ละขณ์ะ อันิอาจ่สุ่งผื่ลใหั้ปริมิาณ์การกันิ
สุำารองมิ้ค่วามิแตกต่างกันิไปในิแต่ละช่่วงเวลาถื่งแมิ้ว่าคุ่ณ์ภาพสุินิทรัพย์
โด้ยรวมิของธินิาค่ารไมิ่มิ้การเปล้�ยนิแปลง

การจ่ัด้ช่ันิ� หันิ้ต� งั� แต่ปี 2563 เป็นิต้นิไป จ่่งเปล้ย� นิแปลงเป็นิการจ่ัด้ช่ันิ� 3 ระด้ับี้
หัร่อ 3 Stage สุอด้ค่ล้องกับี้หัลักเกณ์ฑ์์ตามิมิาตรฐานิ TFRS 9 โด้ยท้� Stage 1
(Performing) ค่่อ ลูกหันิ้�ท้�มิ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิตไมิ่เปล้�ยนิแปลงอย่าง
มิ้นิยั สุำาค่ัญ Stage 2 (Under-Performing) ค่่อ ลูกหันิ้ท� มิ�้ ค่้ วามิเสุ้ย� งด้้านิเค่รด้ิต
เพิมิ� ข่นิ� อย่างมิ้นิยั สุำาค่ัญ และ Stage 3 (Non-Performing) ค่่อ กลุมิ่ ลูกหันิ้ท� มิ�้ ้
การด้้อยค่่าหัร่อเป็นิลูกหันิ้ด้� อ้ ยคุ่ณ์ภาพ ซึ่่ง� จ่ากค่วามิเข้มิงวด้ของหัลักเกณ์ฑ์์
ท้�เพิ�มิข่�นิด้ังกล่าว สุ่งผื่ลใหั้นิิยามิของลูกหันิ้� Stage 2 (Under-Performing)
มิ้ขอบี้เขตท้ก� ว้างกว่าลูกหันิ้ช่� นิ�ั ค่วรระวังเป็นิพิเศษี (Special Mention : SM)
โด้ยหัมิายรวมิถื่งลูกหันิ้ท� ย้� งั ไมิ่เริมิ� ต้นิมิ้การค่้างช่ำาระด้้วย จ่่งอาจ่เป็นิไปได้้
ท้�จ่ะเหั็นิการเปล้�ยนิแปลงของการจ่ัด้ช่ั�นิด้ังกล่าวอันิเป็นิผื่ลมิาจ่ากการ
ปรับี้ปรุงของมิาตรฐานิฯ ข้างต้นิ สุ่งผื่ลกระทบี้ต่ออัตราสุ่วนิคุ่ณ์ภาพสุินิทรัพย์
ทัง� นิ้� ธินิาค่ารได้้ด้ำาเนิินิการติด้ตามิค่วามิเสุ้ย� งของลูกหันิ้หั� ร่อคู่สุ่ ญ
ั ญาอย่าง
ใกล้ช่ิด้ ตามิหัลักการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิตของธินิาค่าร
อย่ า งไรก็ ต ามิ ภายใต้ สุ ถืานิการณ์์ ท างเศรษีฐกิ จ่ ปั จ่ จุ่ บี้ั นิ รวมิถื่ ง
การแพร่ ร ะบี้าด้ของโค่วิ ด้ -19 ท้� สุ่ ง ผื่ลกระทบี้ต่ อ เศรษีฐกิ จ่ ไทยและ
เศรษีฐกิจ่โลกในิวงกว้าง อันินิำาไปสุู่ภาวะถืด้ถือยทางเศรษีฐกิจ่ ซึ่่�งอาจ่มิ้
ผื่ลกระทบี้ต่อคุ่ณ์ภาพสุินิเช่่อ� โด้ยรวมิของระบี้บี้ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ ธินิาค่าร
ยังค่งใหั้ค่วามิสุำาค่ัญในิการดู้แลกระบี้วนิการอำานิวยสุินิเช่่อ� และการติด้ตามิ
ค่วามิเสุ้�ยงของลูกหันิ้� ค่วบี้คู่่ไปกับี้การรักษีาระด้ับี้เงินิสุำารองหัร่อค่่าเผื่่�อ
ผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตใหั้อยูใ่ นิระด้ับี้ท้เ� หัมิาะสุมิท่ามิกลางค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิ
ทางเศรษีฐกิจ่จ่ากผื่ลกระทบี้ของสุถืานิการณ์์ด้งั กล่าว ซึ่่ง� จ่ะสุามิารถืรองรับี้
ค่วามิต้องการด้้านิสุินิเช่่�อของภาค่ธิุรกิจ่และภาค่ค่รัวเร่อนิท้�เริ�มิปรับี้ตัว
เพิมิ� ข่นิ� อันิสุ่งเสุริมิต่อการฟื้้นิ� ตัวของกิจ่กรรมิทางเศรษีฐกิจ่ต่อไป
คืวามเสี่่�ยงด้านึ่การกระจุกต่ัวของเงินึ่ให้สี่ินึ่เชื้ื�อ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิการกระจุ่กตัวของเงินิใหั้สุินิเช่่�อ หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้�ยง
ท้� เ กิ ด้ จ่ากการท้� ธิ นิาค่ารใหั้ สุิ นิ เช่่� อ ลงทุ นิ ก่ อ ภาระผืู่ ก พั นิ หัร่ อ ทำา
ธิุรกรรมิท้�มิ้ลักษีณ์ะค่ล้ายการใหั้สุินิเช่่�อแก่กลุ่มิลูกหันิ้� หัร่อภาค่ธิุรกิจ่
ใด้เป็นิจ่ำานิวนิสุูงมิาก ซึ่่�งหัากเกิด้ค่วามิเสุ้ยหัายข่�นิจ่ะสุ่งผื่ลต่อฐานิะ
และค่วามิสุามิารถืในิการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญ โด้ย
สุามิารถืแบี้่ ง ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิการกระจุ่ ก ตั ว ของเงิ นิ ใหั้ สุิ นิ เช่่� อ ได้้ เ ป็ นิ
3 ประเภท ได้้แก่ การกระจุ่กตัวของลูกหันิ้�รายใหัญ่ การกระจุ่กตัว
ภาค่ธิุรกิจ่ และ Country and Transfer
สุำา หัรั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิการกระจุ่ ก ตั ว ของลู ก หันิ้� ร ายใหัญ่ ธินิาค่าร
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิการกระจุ่กตัวประเภทนิ้� ด้้วยการค่วบี้คุ่มิใหั้ภาระ
ค่วามิเสุ้ย� งของลูกหันิ้ก� ลุมิ่ ใด้กลุมิ่ หันิ่ง� หัร่อโค่รงการใด้โค่รงการหันิ่ง� มิ้มิลู ค่่า
รวมิไมิ่เกินิร้อยละ 25 ของเงินิกองทุนิของธินิาค่าร และค่วบี้คุ่มิใหั้ค่สุู่ ญ
ั ญา
ทุกราย ท้มิ� สุ้ ด้ั สุ่วนิเงินิใหั้สุนิิ เช่่อ� เงินิลงทุนิและภาระผืู่กพันิของกลุมิ่ ลูกหันิ้�
ท้�มิ้ยอด้ภาระค่วามิเสุ้�ยงเกินิกว่าร้อยละ 10 ของเงินิกองทุนิของธินิาค่าร
ต้องมิ้ภาระค่วามิเสุ้ย� งรวมิกันิไมิ่เกินิกว่า 3 เท่าของเงินิกองทุนิของธินิาค่าร
ซึ่่�งเป็นิไปตามิกฎเกณ์ฑ์์ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
สุำาหัรับี้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิการกระจุ่กตัวภาค่ธิุรกิจ่ ธินิาค่ารบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง
ด้้านิการกระจุ่กตัวประเภทนิ้� ด้้วยการจ่ัด้รวมิกลุ่มิภาระค่วามิเสุ้�ยงใหั้เป็นิ

รายงานประจำาปี 2563 —

ภาค่ธิุ ร กิ จ่ ตามิค่วามิเหัมิาะสุมิทางด้้ า นิเศรษีฐกิ จ่ ประเมิิ นิ ระด้ั บี้
ค่วามิเสุ้ยหัายท้� อ าจ่เกิ ด้ ข่� นิ ในิภาวะตกตำ�า ของแต่ ล ะภาค่ธิุ ร กิ จ่ แล้ ว
จ่ัด้สุรรเพด้านิภาระค่วามิเสุ้�ยงใหั้แก่แต่ละภาค่ธิุรกิจ่เพ่�อจ่ำากัด้มิิใหั้เกิด้
ค่วามิเสุ้ยหัายต่อเงินิกองทุนิสุูงกว่าท้�ธินิาค่ารยอมิรับี้ได้้หัากเกิด้ภาวะ
ตกตำ�าข่�นิในิภาค่ธิุรกิจ่ใด้ภาค่ธิุรกิจ่หันิ่�ง โด้ยธินิาค่ารได้้มิ้การรายงานิ
และทบี้ทวนิกระบี้วนิการด้ั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนิ่� อ ง เพ่� อ ใหั้ ธิ นิาค่ารมิ้
การกระจ่ายตัวของการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ในิหัลากหัลายภาค่ธิุรกิจ่ด้้วยสุัด้สุ่วนิ
ท้�สุนิับี้สุนิุนิใหั้ธินิาค่ารมิ้การด้ำาเนิินิงานิอย่างมิั�นิค่ง
สุำาหัรับี้ค่วามิเสุ้ย� ง Country and Transfer ธินิาค่ารบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งนิ้� ด้้วย
การประเมิินิระด้ับี้ค่วามิเสุ้ย� งในิกรณ์้ทป�้ ระเทศคู่สุ่ ญ
ั ญาประสุบี้ปัญหัาด้้านิ
เศรษีฐกิจ่ สุังค่มิ หัร่อการเมิ่องในิระด้ับี้ท้สุ� งู กว่าปกติ แล้วกำาหันิด้เพด้านิ
ภาระค่วามิเสุ้�ยงแก่ประเทศคู่่สุัญญาโด้ยพิจ่ารณ์าค่วามิจ่ำาเป็นิด้้านิธิุรกิจ่
ประกอบี้ด้้วย เพ่อ� จ่ำากัด้มิิใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้ยหัายต่อเงินิกองทุนิสุูงกว่าท้ธิ� นิาค่าร
ยอมิรับี้หัากเกิด้เหัตุการณ์์ในิประเทศคู่สุ่ ญ
ั ญาท้อ� าจ่สุ่งผื่ลต่อผื่ลประโยช่นิ์
ทางการเงินิของธินิาค่าร นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้มิก้ ารติด้ตามิ รายงานิ และ
ประเมิินิระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงของประเทศคู่่สุัญญาหัลักอย่างต่อเนิ่�อง เพ่�อใหั้
ธินิาค่ารสุามิารถืปรับี้เปล้�ยนิกลยุทธิ์และแนิวนิโยบี้ายได้้อย่างเหัมิาะสุมิ
กับี้สุถืานิการณ์์ และมิ้การกระจ่ายตัวของภาระค่วามิเสุ้ย� งในิต่างประเทศ
ในิระด้ับี้ท้�เหัมิาะสุมิกับี้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงและโอกาสุทางธิุรกิจ่ของประเทศ
คู่สุ่ ญ
ั ญาต่าง ๆ
4) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิติลาดำ

ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิตลาด้ หัมิายถื่ ง ค่วามิเสุ้� ย งท้� ธิ นิาค่ารอาจ่ได้้ รั บี้
ค่วามิเสุ้ ยหัายเนิ่�องจ่ากการเปล้�ยนิแปลงมิูลค่่าของสุินิทรัพย์ หันิ้�สุินิ
และภาระผืู่กพันิ อันิเกิด้จ่ากค่วามิเค่ล่�อนิไหัวของอัตราด้อกเบี้้�ย อัตรา
แลกเปล้�ยนิ ราค่าตราสุารทุนิ และราค่าสุินิค่้าโภค่ภัณ์ฑ์์
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ของธินิาค่าร เกิด้จ่ากการใหั้บี้ริการทางการเงินิแก่ลกู ค่้า
และ/หัร่ อ สุถืาบี้ั นิ การเงิ นิ ได้้ แ ก่ การซึ่่� อ ขายเงิ นิ ตราต่ า งประเทศ
การซึ่่� อ ขายตราสุารหันิ้� รวมิถื่ ง การทำา ธิุ ร กรรมิอนิุ พั นิ ธิ์ ท างการเงิ นิ
เช่่นิ สุัญญาซึ่่�อขายเงินิตราต่างประเทศล่วงหันิ้า (Foreign Exchange
Forward) สุั ญ ญาแลกเปล้� ย นิอั ต ราด้อกเบี้้� ย ต่ า งสุกุ ล เงิ นิ (Cross
Currency Swap) สุัญญาแลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ย (Interest Rate
Swap) เป็ นิ ต้ นิ ซึ่่� ง ธินิาค่ารต้ อ งบี้ริ หั ารจ่ั ด้ การค่วามิเสุ้� ย งท้� เ กิ ด้ จ่าก
ธิุรกรรมิของลูกค่้าเหัล่านิ้�ใหั้อยู่ในิระด้ับี้ท้�เหัมิาะสุมิ โด้ยการป้องกันิหัร่อ
ปรับี้ลด้ค่วามิเสุ้�ยง นิอกจ่ากนิั�นิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ยังเกิด้จ่ากฐานิะ
ทางสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิของธินิาค่ารเองอ้กด้้วย
วัตถืุประสุงค่์หัลักในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ของธินิาค่าร ค่่อ
การจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้จ่ากการเปล้ย� นิแปลงของปัจ่จ่ัยตลาด้ใหั้อยูใ่ นิ
ระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้และสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายค่วามิเสุ้�ยงรวมิของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิ้นิโยบี้ายในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง และมิ้การกำาหันิด้มิาตรวัด้และ
เพด้านิค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ใหั้เหัมิาะสุมิกับี้ลักษีณ์ะและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิของ
ธิุรกรรมิทางการเงินิ ค่ณ์ะกรรมิการและหันิ่วยงานิท้�มิ้บี้ทบี้าทหัลักในิการ
บี้ริหัาร ติด้ตามิ และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ ประกอบี้ด้้วย
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• คืณ์ะกรรมการบริหารสี่ินึ่ที่รัพย์และหนึ่่�สี่ินึ่ มิ้หันิ้าท้�กาำ หันิด้และ
ทบี้ทวนิ นิโยบี้ายและแนิวทางการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิ และ
การบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิตลาด้ ตลอด้จ่นิติ ด้ ตามิและค่วบี้คุ่ มิ
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้และค่วามิเสุ้ย� งด้้านิสุภาพค่ล่องของธินิาค่ารใหั้อยู่
ในิระด้ับี้ท้ย� อมิรับี้ได้้ และสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง
ท้ค่� ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� งและค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารกำาหันิด้
• สี่ายบริหารการเงินึ่ มิ้หันิ้าท้�ด้ำาเนิินิกลยุทธิ์ทางการค่้าโด้ยการซึ่่�อ
ขายผื่ลิตภัณ์ฑ์์ทางการเงินิต่าง ๆ เช่่นิ ซึ่่�อขายแลกเปล้�ยนิเงินิตรา
ต่างประเทศ ซึ่่อ� ขายตราสุารหันิ้แ� ละตราสุารอนิุพนิั ธิ์ ตลอด้จ่นิบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิและอัตราด้อกเบี้้�ย รวมิถื่งบี้ริหัาร
สุภาพค่ล่องของธินิาค่าร เพ่�อใหั้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงอยู่ภายใต้เพด้านิ
ค่วามิเสุ้�ยงตามิแนิวทางท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิ
กำาหันิด้และธินิาค่ารยอมิรับี้ได้้
• หนึ่่ ว ยงานึ่คืวามเสี่่�ย งด้ า นึ่ต่ลาด สี่ายบริ ห ารคืวามเสี่่�ย ง เป็ นิ
ผืู่บี้้ ง่ ช่้� ประเมิินิ ติด้ตามิ รายงานิสุถืานิะ และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงใหั้
อยู่ภายใต้เพด้านิค่วามิเสุ้�ยงท้ก� ำาหันิด้ โด้ยรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
บี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้สุ� นิิ เป็นิประจ่ำา ตลอด้จ่นินิำาเสุนิอการปรับี้ปรุง
นิโยบี้าย มิาตรวัด้ และเพด้านิค่วามิเสุ้�ยงใหั้เหัมิาะสุมิกับี้สุภาวการณ์์
แผื่นิธิุรกิจ่ และค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิของธิุรกรรมิท้�เปล้�ยนิแปลงไป
ในิปีทผื่�้ า่ นิมิาการแพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ไปทัว� โลกเป็นิหันิ่ง� ในิปัจ่จ่ัยเสุ้ย� ง
หัลักท้สุ� ง่ ผื่ลกระทบี้ต่อตลาด้เงินิโลก ในิช่่วงไตรมิาสุท้� 1 การแพร่ระบี้าด้ซึ่่ง�
เกิด้ข่นิ� อย่างรวด้เร็วและเริมิ� ค่วบี้คุ่มิไมิ่ได้้ จ่นิหัลายประเทศต้องใช่้มิาตรการ
เว้นิระยะหั่างและมิาตรการปิด้เมิ่องอย่างเข้มิงวด้เพ่อ� ค่วบี้คุ่มิการแพร่ระบี้าด้
ธินิาค่ารกลางหัลายแหั่งด้ำาเนิินิมิาตรการผื่่อนิค่ลายทางการเงินิแบี้บี้ท้ไ� มิ่เค่ย
เป็นิมิาก่อนิ โด้ยใช่้มิาตรการปรับี้ลด้อัตราด้อกเบี้้ย� มิาตรการเข้าซึ่่อ� สุินิทรัพย์
ทางการเงินิ และอัด้ฉ้ด้สุภาพค่ล่อง เพ่อ� ประค่องเศรษีฐกิจ่ท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้
ในิช่่วงปลายไตรมิาสุท้� 1 ค่วามิกังวลว่าจ่ะเกิด้ภาวะเศรษีฐกิจ่ถืด้ถือยทัว� โลก
สุ่งผื่ลใหั้ตลาด้การเงินิทั�วโลกผื่ันิผื่วนิ และเกิด้ค่วามิต้องการสุภาพค่ล่อง
สุกุลด้อลลาร์สุหัรัฐฯ ธินิาค่ารกลางหัลายแหั่งจ่่งเข้าช่่วยเหัล่อโด้ยการอัด้ฉ้ด้
สุภาพค่ล่องสุกุลด้อลลาร์สุหัรัฐฯ เพิมิ� เติมิเข้าไปในิตลาด้ แมิ้วา่ ในิไตรมิาสุท้�
เหัล่อของปี สุถืานิการณ์์ระบี้าด้ของไวรัสุในิหัลายประเทศบี้รรเทาลง และ
เศรษีฐกิจ่โลกเริมิ� ฟื้้นิ� ตัวได้้แต่ยงั ไมิ่สุามิารถืกลับี้ไปสุู่ระด้ับี้เด้้ยวกันิกับี้ก่อนิ
เกิด้การระบี้าด้ อ้กทัง� ยังมิ้การระบี้าด้ระลอกใหัมิ่ในิหัลายประเทศและทำาใหั้
ทางการต้องใช่้มิาตรการปิด้เมิ่องอ้ก ธินิาค่ารกลางหัลายแหั่งจ่่งมิ้แนิวโนิ้มิ
ค่งอัตราด้อกเบี้้ย� ในิระด้ับี้ตำา� ต่อไปเป็นิเวลานิานิ
ปัจ่จ่ัยเสุ้�ยงต่าง ๆ ท้�ยังค่งต้องติด้ตามิต่อไป ได้้แก่ (1) สุถืานิการณ์์การ
แพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ซึ่่�งสุ่งผื่ลใหั้การฟื้้�นิตัวของเศรษีฐกิจ่โลกยัง
เผื่ช่ิญค่วามิเสุ้�ยงอย่างต่อเนิ่�อง ตราบี้ใด้ท้�วัค่ซึ่้นิยังไมิ่สุามิารถืผื่ลิตหัร่อ
กระจ่ายใหั้กับี้ประช่ากรโลกได้้อย่างเพ้ยงพอ (2) การด้ำาเนิินินิโยบี้ายของ
สุหัรัฐอเมิริกา ภายใต้การบี้ริหัารงานิของประธิานิาธิิบี้ด้้ค่นิใหัมิ่ทอ�้ าจ่มิ้ผื่ลต่อ
เศรษีฐกิจ่ การเมิ่อง และค่วามิสุัมิพันิธิ์ทางการค่้าระหัว่างประเทศ (3) ค่วามิ
ต่งเค่ร้ยด้ทางการค่้า และสุงค่รามิเทค่โนิโลย้ระหัว่างจ่้นิและสุหัรัฐอเมิริกา
(4) ฐานิะขาด้ดุ้ลทางการค่ลังและหันิ้สุ� าธิารณ์ะของหัลายประเทศท้เ� พิมิ� ข่นิ�
มิากตั�งแต่มิ้วิกฤติโค่วิด้-19 โด้ยเฉพาะประเทศเศรษีฐกิจ่หัลัก (5) ผื่ลการ
เจ่รจ่าข้อตกลงทางการค่้าระหัว่างอังกฤษีและสุหัภาพยุโรป หัลัง Brexit
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มิ้ผื่ลอย่างเป็นิทางการ และ (6) สุถืานิการณ์์ค่วามิขัด้แย้งทางการเมิ่อง
ของไทยซึ่่ง� เป็นิค่วามิเสุ้ย� งต่อการฟื้้นิ� ตัวของเศรษีฐกิจ่ไทย ซึ่่ง� ปัจ่จ่ัยต่าง ๆ
ข้างต้นิ อาจ่สุ่งผื่ลต่อค่วามิผื่ันิผื่วนิของการเค่ล่�อนิย้ายเงินิทุนิระหัว่าง
ประเทศและตลาด้การเงินิ สุ่งผื่ลใหั้อัตราแลกเปล้�ยนิ อัตราด้อกเบี้้�ย
ราค่าตราสุาร และราค่าสุินิค่้าโภค่ภัณ์ฑ์์ มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิมิากข่�นิ
ธินิาค่ารแบี้่งการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ตามิวัตถืุประสุงค่์ของการทำา
ธิุรกรรมิ เป็นิ 2 สุ่วนิ ค่่อ ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ของฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่อ� การค่้า
และค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ของฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร
4.1 คืวามเสี่่�ยงด้านึ่ต่ลาดของฐานึ่ะในึ่บัญชื้่เพื�อการคื้า
ฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้า ค่่อ ฐานิะของเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิท้�ธินิาค่าร
ถื่อค่รองไว้ในิระยะสุั�นิ โด้ยมิ้เจ่ตนิาเพ่�อค่้า เพ่�อขายต่อ เพ่�อหัาประโยช่นิ์
จ่ากการเปล้�ยนิแปลงของราค่า หัร่อเพ่�อหัากำาไรจ่ากค่วามิแตกต่างของ
ราค่าในิหัลายตลาด้ (Arbitrage) รวมิทั�งเพ่�อป้องกันิค่วามิเสุ้�ยงของฐานิะ
อ่� นิ ๆ ในิบี้ั ญ ช่้ เ พ่� อ การค่้ า ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิตลาด้ของฐานิะในิบี้ั ญ ช่้
เพ่อ� การค่้าท้สุ� ำาค่ัญของธินิาค่าร ได้้แก่ ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิอัตราด้อกเบี้้ย� และ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิ
ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิอั ต ราด้อกเบี้้� ย ในิบี้ั ญ ช่้ เ พ่� อ การค่้ า เกิ ด้ จ่ากการท้�
ธินิาค่ารถื่อค่รองธิุรกรรมิทางการเงินิท้�เก้�ยวข้องกับี้อัตราด้อกเบี้้�ยโด้ย
มิ้วัตถืุประสุงค่์เพ่�อค่้า ทำากำาไรในิระยะสุั�นิ หัร่อเพ่�อป้องกันิค่วามิเสุ้�ยง
ของฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้า เช่่นิ ธิุรกรรมิตราสุารหันิ้� สุัญญาซึ่่�อขาย
เงินิตราต่างประเทศล่วงหันิ้า และสุัญญาแลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ย
หัร่อสุกุลเงินิ เป็นิต้นิ การเปล้�ยนิแปลงของอัตราด้อกเบี้้�ยสุ่งผื่ลกระทบี้
ต่อมิูลค่่ายุติธิรรมิของฐานิะท้�ธินิาค่ารถื่อค่รองและอาจ่เกิด้ผื่ลกำาไรหัร่อ
ขาด้ทุนิจ่ากอัตราด้อกเบี้้�ยได้้
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิ เกิด้จ่ากการท้�ธินิาค่ารมิ้การทำาธิุรกรรมิ
ท้�เก้�ยวข้องกับี้เงินิตราต่างประเทศ ซึ่่�งอาจ่ก่อใหั้เกิด้ฐานิะเกินิดุ้ลหัร่อ
ขาด้ดุ้ลในิเงินิตราต่างประเทศสุกุลใด้สุกุลหันิ่ง� เช่่นิ การทำาธิุรกรรมิปริวรรต
เงินิตรา การลงทุนิ การใหั้สุินิเช่่�อ การกู้ย่มิ การก่อภาระผืู่กพันิ รวมิถื่ง
การใช่้อนิุพนิั ธิ์ทางการเงินิท้เ� ก้ย� วข้องกับี้เงินิตราต่างประเทศ เป็นิต้นิ เมิ่อ�
อัตราแลกเปล้�ยนิเปล้�ยนิแปลง จ่่งอาจ่กระทบี้ต่อผื่ลกำาไรหัร่อขาด้ทุนิจ่าก
อัตราแลกเปล้�ยนิได้้
ธินิาค่ารมิ้ ก ารกำา หันิด้เพด้านิค่วามิเสุ้� ย งเพ่� อ ใช่้ ค่ วบี้คุ่ มิ ค่วามิเสุ้� ย ง
ด้้านิตลาด้ในิบี้ัญช่้เพ่อ� การค่้า ได้้แก่ Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ
Maximum Loss Limit เป็นิต้นิ โด้ยใหั้มิ้การติด้ตามิและรายงานิสุถืานิะ
ค่วามิเสุ้ย� งต่อฝ่ายจ่ัด้การ ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร และค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้
ค่วามิเสุ้ย� ง เป็นิประจ่ำา Value-at-Risk (VaR) เป็นิมิาตรวัด้ท้ใ� ช่้หัลักการทาง
สุถืิตใิ นิการประเมิินิค่วามิเสุ้ยหัายสุูงสุุด้ท้อ� าจ่เกิด้ข่นิ� จ่ากการเปล้ย� นิแปลง
ของปัจ่จ่ัยเสุ้�ยงและราค่าต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาและระด้ับี้ค่วามิเช่่�อมิั�นิ
ท้�กำาหันิด้

นิอกจ่ากการติด้ตามิและค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงข้างต้นิแล้ว ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้
มิ้การทด้สุอบี้ภาวะวิกฤติ สุำาหัรับี้ฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้าอย่างนิ้อย
ไตรมิาสุละค่รั�ง เพ่�อใช่้ประเมิินิค่วามิเสุ้ยหัายสุูงสุุด้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิในิภาวะ
ท้�ตลาด้มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิมิากกว่าปกติหัร่อมิ้วิกฤติ เพ่�อใหั้ธินิาค่ารเข้าใจ่
ฐานิะค่วามิเสุ้�ยง จุ่ด้เปราะบี้าง ตลอด้จ่นิสุามิารถืวางแผื่นิบี้ริหัารจ่ัด้การ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ได้้ด้้ยิ�งข่�นิ
สุำาหัรับี้ฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้าของธินิาค่ารในิปี 2563 ค่่าเฉล้�ยของ
VaR ระยะเวลา 1 วันิ จ่ากการประเมิินิด้้วยวิธิ้ Historical Simulation ท้�
ค่วามิเช่่�อมิั�นิร้อยละ 99 เท่ากับี้ 500 ล้านิบี้าท
4.2 คืวามเสี่่�ยงด้านึ่ต่ลาดของฐานึ่ะในึ่บัญชื้่เพื�อการธนึ่าคืาร
ธินิาค่ารมิ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้จ่ากฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร จ่าก
การเปล้ย� นิแปลงของอัตราด้อกเบี้้ย� และราค่าตราสุารทุนิ โด้ยมิ้รายละเอ้ยด้ด้ังนิ้�
(1) คืวามเสี่่�ยงด้านึ่อัต่ราดอกเบ่�ยในึ่บัญชื้่เพื�อการธนึ่าคืาร
ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิอั ต ราด้อกเบี้้� ย ในิบี้ั ญ ช่้ เ พ่� อ การธินิาค่าร หัมิายถื่ ง
ค่วามิเสุ้�ยงท้�เกิด้จ่ากการท้�สุินิทรัพย์ หันิ้�สุินิ และรายการนิอกงบี้ดุ้ลท้�
อยู่ในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร มิ้รอบี้ระยะเวลาการปรับี้อัตราด้อกเบี้้�ย
หัร่อการค่รบี้กำาหันิด้สุัญญาไมิ่ตรงกันิ หัร่อเมิ่�ออัตราด้อกเบี้้�ยอ้างอิง
ของสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิมิ้การเปล้�ยนิแปลงโด้ยไมิ่สุอด้ค่ล้องกันิ และ
มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อรายได้้ด้อกเบี้้�ยสุุทธิิ และ/หัร่อมิูลค่่าของผืู่้ถื่อหัุ้นิ
ในิการค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราด้อกเบี้้�ยในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร
ธินิาค่ารกำาหันิด้เพด้านิค่วามิเสุ้�ยงของผื่ลกระทบี้ต่อรายได้้ด้อกเบี้้�ยสุุทธิิ
ในิระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผื่ลกระทบี้
ต่อมิูลค่่าทางเศรษีฐกิจ่ของสุ่วนิของผืู่้ถื่อหัุ้นิ (Economic Value of Equity
Impact Limit) ภายใต้สุมิมิติฐานิการเปล้�ยนิแปลงของอัตราด้อกเบี้้�ยของ
สุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิทุกประเภทเพิ�มิข่�นิและลด้ลงทันิท้ร้อยละ 1.00
ธินิาค่ารบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราด้อกเบี้้�ยโด้ยการปรับี้โค่รงสุร้าง
ของสุิ นิ ทรั พ ย์ แ ละหันิ้� สุิ นิ ใหั้ สุ อด้ค่ล้ อ งกั บี้ ทิ ศ ทางของอั ต ราด้อกเบี้้� ย
ท้� ค่ าด้การณ์์ ใ นิอนิาค่ต โด้ยค่ำา นิ่ ง ถื่ ง รายได้้ ด้ อกเบี้้� ย สุุ ท ธิิ แ ละมิู ล ค่่ า
ทางเศรษีฐกิจ่ท้�เปล้�ยนิไป และอาจ่ใช่้อนิุพันิธิ์ทางการเงินิ เช่่นิ สุัญญา
แลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ย และสุัญญาแลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ยต่าง
สุกุลเงินิ เป็นิต้นิ ในิการป้องกันิหัร่อปรับี้ลด้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิอัตราด้อกเบี้้ย�
ใหั้อยู่ภายในิเพด้านิค่วามิเสุ้�ยง ตามิแนิวทางท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
สุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิกำาหันิด้ นิอกจ่ากนิั�นิ ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้การทด้สุอบี้
ภาวะวิกฤติสุำาหัรับี้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิอัตราด้อกเบี้้ย� ในิบี้ัญช่้เพ่อ� การธินิาค่าร
อย่ างนิ้ อยไตรมิาสุละค่รั�ง เพ่� อ สุะท้ อนิจุ่ ด้อ่ อนิหัร่อผื่ลกระทบี้ท้�อาจ่
เกิด้ข่�นิภายใต้สุถืานิการณ์์จ่ำาลองภาวะวิกฤติต่าง ๆ และนิำาผื่ลลัพธิ์ท้�ได้้
ไปปรับี้ปรุงการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้สุ� นิิ ใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้ภาวะแวด้ล้อมิ
ของธิุรกิจ่ เพ่อ� ใหั้ธินิาค่ารสุามิารถืบี้รรลุเป้าหัมิายรายได้้ตามิแผื่นิธิุรกิจ่และ
มิ้ค่วามิเสุ้�ยงอยูใ่ นิระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้

รายงานประจำาปี 2563 —

ผื่ลกระทบี้จ่ากการเปล้ย� นิแปลงของอัตราด้อกเบี้้ย� เพิมิ� ข่นิ� ร้อยละ 1.00 ต่อ
รายได้้ด้อกเบี้้ย� สุุทธิิในิระด้ับี้กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่าร ณ์ วันิท้� 31
ธิันิวาค่มิ 2563 และ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2562 เป็นิด้ังนิ้�
หนึ่่วย : ล้านึ่บาที่
สี่กุลเงินึ่
เงินิบี้าท
เงินิด้อลลารสุหัรัฐฯ
เงินิสุกุลอ่นิ�
รวมผลกระที่บจากการเปัล่ย� นึ่แปัลงของอัต่ราดอกเบ่ย�

31 ธคื. 63 31 ธคื. 62

-1,713
1,084

-123
1,802

683

521

55

2,200

(2) คืวามเสี่่�ยงของฐานึ่ะที่่�เก่�ยวข้องกับต่ราสี่ารทีุ่นึ่
ค่วามิเสุ้ย� งของฐานิะท้เ� ก้ย� วข้องกับี้ตราสุารทุนิ หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้ข่นิ�
จ่ากการเปล้�ยนิแปลงของราค่าของตราสุารทุนิ และมิ้ผื่ลทำาใหั้ฐานิะของ
เงินิลงทุนิในิตราสุารทุนิมิ้มิลู ค่่าลด้ลงและกระทบี้ต่อเงินิกองทุนิของธินิาค่าร
ธินิาค่ารลงทุนิในิตราสุารทุนิในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่ารโด้ยมิ้วัตถืุประสุงค่์
เพ่� อ เสุริ มิ สุร้ า งรายได้้ ทั� ง ในิรู ป ของเงิ นิ ปั นิ ผื่ล กำา ไรจ่ากสุ่ ว นิต่ า งของ
มิูลค่่าในิระยะปานิกลางและระยะยาว และเพ่�อประโยช่นิ์ต่อการด้ำาเนิินิ
ธิุรกิจ่หัลักของธินิาค่ารด้้วยการสุร้างค่วามิสุัมิพันิธิ์อันิด้้กับี้ลูกค่้า และ
สุร้างเค่ร่อข่ายกับี้พันิธิมิิตรทางการลงทุนิ รวมิถื่งเพ่�อรับี้ช่ำาระหันิ้�ค่่นิ
ในิรูปของหัลักทรัพย์ในิกรณ์้ท้�มิ้การปรับี้ปรุงโค่รงสุร้างหันิ้� ธินิาค่ารมิ้
ค่วามิเสุ้�ยงจ่ากการลงทุนิในิฐานิะท้�เก้�ยวข้องกับี้ตราสุารทุนิทั�งในิและ
ต่างประเทศ และการลงทุนิในิสุินิทรัพย์หัลากหัลายประเภทมิากข่�นิ
เพ่�อกระจ่ายค่วามิเสุ้�ยง สุร้างโอกาสุในิการเพิ�มิผื่ลตอบี้แทนิ ตลอด้จ่นิ
สุนิับี้สุนิุนิการพัฒนิาของตลาด้ทุนิไทย เช่่นิ กองทุนิรวมิอสุังหัาริมิทรัพย์
และกองทุนิรวมิโค่รงสุร้างพ่�นิฐานิ เป็นิต้นิ
ธินิาค่ารกำา หันิด้นิโยบี้ายการลงทุ นิ และการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งในิ
ตราสุารทุนิเพ่�อใช่้เป็นิแนิวทางในิการประเมิินิ ติด้ตามิ และค่วบี้คุ่มิ
ค่วามิเสุ้ย� งของฐานิะท้เ� ก้ย� วข้องกับี้ตราสุารทุนิ โด้ยกำาหันิด้วิธิก้ ารประเมิินิ
ค่วามิเสุ้ย� งแยกตามิประเภทของตราสุารทุนิ มิ้การจ่ัด้ทำาการทด้สุอบี้ภาวะ
วิกฤติอย่างนิ้อยรายไตรมิาสุ เพ่�อประเมิินิผื่ลขาด้ทุนิสุูงสุุด้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิ
ในิภาวะท้�ตลาด้มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิมิากกว่าปกติ และมิ้การค่วบี้คุ่มิสุัด้สุ่วนิ
ของฐานิะท้�เก้�ยวข้องกับี้ตราสุารทุนิต่อเงินิกองทุนิใหั้อยู่ภายในิเกณ์ฑ์์ท้�
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ และเกณ์ฑ์์ภายในิของธินิาค่าร
5) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิสำภาพคล่อง

ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่อง หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้�ยงท้�เกิด้จ่ากการท้�ธินิาค่าร
ไมิ่สุามิารถืช่ำาระหันิ้�สุินิและภาระผืู่กพันิตามิสุัญญา วัตถืุประสุงค่์ของ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องของธินิาค่าร ค่่อ การมิ้เงินิทุนิท้�
เหัมิาะสุมิและเพ้ยงพอท้�จ่ะช่ำาระภาระผืู่กพันิทั�งในิปัจ่จุ่บี้ันิและอนิาค่ต
ในิขณ์ะเด้้ยวกันิ ยังสุามิารถืนิำาเงินิทุนิไปบี้ริหัารเพ่อ� ใหั้เกิด้ประโยช่นิ์อย่าง
เหัมิาะสุมิในิภาวะท้�ตลาด้เอ่�ออำานิวยด้้วย
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ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องท้�สุำาค่ัญของธินิาค่าร ได้้แก่ โค่รงสุร้าง
ของแหัล่งเงินิทุนิและการใช่้ไปของเงินิทุนิของธินิาค่าร การแข่งขันิของ
ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์รวมิถื่งผืู่เ้ ล่นิท้ไ� มิ่ใช่่ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์เพ่อ� เพิมิ� ฐานิเงินิฝาก
โด้ยเฉพาะเงินิฝากท้�มิ้ต้นิทุนิตำ�าและเงินิฝากลูกค่้ารายย่อย โด้ยเฉพาะ
การแข่งขันิใหั้บี้ริการเงินิฝากด้ิจ่ทิ ลั ด้้วยการเปิด้บี้ัญช่้ผื่า่ นิช่่องทางออนิไลนิ์
การเปล้ย� นิแปลงพฤติกรรมิการลงทุนิของลูกค่้าเพ่อ� แสุวงหัาผื่ลตอบี้แทนิท้�
สุูงข่นิ� ในิภาวะอัตราด้อกเบี้้ย� ตำ�า และการขยายตัวของสุินิทรัพย์ในิสุกุลเงินิ
ต่างประเทศของธินิาค่าร
ธินิาค่ารบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งสุภาพค่ล่ อ งตามินิโยบี้ายและหัลั ก การท้�
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิเป็นิผืู่้กำาหันิด้ และสุอด้ค่ล้อง
กับี้เกณ์ฑ์์การด้ำารงสุินิทรัพย์สุภาพค่ล่องและกฎเกณ์ฑ์์อ่�นิ ๆ ท้�เก้�ยวข้อง
ของทางการ โด้ยมิ้สุายบี้ริหัารการเงินิเป็นิหันิ่วยงานิหัลักทำาหันิ้าท้บี้� ริหัาร
กระแสุเงินิสุด้และฐานิะสุภาพค่ล่องประจ่ำาวันิ ติด้ตามิภาวะตลาด้เงินิ และ
การเปล้�ยนิแปลงของปัจ่จ่ัยด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิและอัตราด้อกเบี้้�ย และ
ค่าด้การณ์์แนิวโนิ้มิ รวมิถื่งด้ำาเนิินิกลยุทธิ์การบี้ริหัารสุภาพค่ล่องตามิ
แนิวทางท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิกำาหันิด้ หันิ่วยงานิ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ สุายบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง เป็นิผืู่้บี้่งช่้� ประเมิินิ ติด้ตามิ
รายงานิ และค่วบี้คุ่มิสุถืานิะค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ภายใต้เพด้านิค่วามิเสุ้�ยงท้�
กำาหันิด้ โด้ยรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิเป็นิ
ประจ่ำา อย่างนิ้อยเด้่อนิละค่รั�ง
ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้แหัล่งเงินิทุนิท้�หัลากหัลาย โด้ยแหัล่งเงินิทุนิหัลักของ
ธินิาค่ารมิาจ่ากเงินิรับี้ฝากจ่ากลูกค่้า ซึ่่�งมิ้การกระจ่ายตัวด้้ท�ังในิด้้านิ
ประเภทลูกค่้าผืู่้ฝาก ประเภทเงินิรับี้ฝาก และอายุค่รบี้กำาหันิด้ นิอกจ่ากนิ้�
ธินิาค่ารบี้ริหัารสุภาพค่ล่องผื่่านิตลาด้เงินิและตลาด้ทุนิในิประเทศและ
ต่างประเทศซึ่่�งรวมิถื่งตลาด้ซึ่่�อขายล่วงหันิ้าและตลาด้ซึ่่�อค่่นิ (Swap
and Repurchase Market) โด้ยอาจ่ด้ำาเนิินิการระด้มิเงินิทุนิ หัร่อลงทุนิ
ในิสุกุลเงินิหัลัก เช่่นิ สุกุลเงินิบี้าท และสุกุลเงินิด้อลลาร์สุหัรัฐฯ เป็นิต้นิ
ธินิาค่ารมิุ่งด้ำาเนิินิการใหั้มิ้ต้นิทุนิและมิ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องท้�
เหัมิาะสุมิตามิสุภาพตลาด้และอยู่ในิระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้ โด้ยมิ้การบี้ริหัาร
ฐานิะสุภาพค่ล่องอย่างใกล้ช่ิด้ทั�งในิระยะสุั�นิและระยะยาว ซึ่่�งรวมิถื่ง
การพิจ่ารณ์าค่วามิเหัมิาะสุมิในิการกู้ย่มิเงินิระยะสุั�นิและระยะยาวจ่าก
ต่างประเทศ เพ่�อใช่้ในิการอำานิวยสุินิเช่่�อสุกุลเงินิตราต่างประเทศแก่
ลูกค่้าของธินิาค่ารทั�งภายในิประเทศและต่างประเทศ ตลอด้จ่นิวางแผื่นิ
การระด้มิเงินิทุนิระยะยาวตามิค่วามิเหัมิาะสุมิของสุภาพตลาด้
นิอกจ่ากแหัล่งเงินิทุนิท้�หัลากหัลายแล้ว ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้สุินิทรัพย์ท้�มิ้
สุภาพค่ล่องสุูงและพร้อมิจ่ะเปล้�ยนิเป็นิเงินิสุด้ได้้เมิ่�อต้องการ เพ่�อท้�
จ่ะสุามิารถืรองรับี้การจ่่ายค่่นิหันิ้�สุินิและภาระผืู่กพันิและด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ได้้ อ ย่ า งราบี้ร่� นิ ทั� ง ในิภาวะปกติ แ ละในิกรณ์้ เ กิ ด้ วิ ก ฤติ โด้ยธินิาค่าร
ด้ำา รงอั ต ราสุ่ ว นิสุิ นิ ทรั พ ย์ สุ ภาพค่ล่ อ งตามิข้ อ กำา หันิด้ของธินิาค่าร
แหั่งประเทศไทย และหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แลในิแต่ละประเทศท้�ธินิาค่าร
มิ้การด้ำาเนิินิงานิประกอบี้การ และตามิเกณ์ฑ์์ท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
สุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิกำาหันิด้
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ธินิาค่ารประเมิินิ ติด้ตามิ และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องโด้ย
ใช่้มิาตรวัด้และเพด้านิค่วามิเสุ้�ยงประเภทต่าง ๆ เช่่นิ อัตราสุ่วนิเงินิใหั้
สุินิเช่่�อต่อเงินิฝาก ฐานิะสุภาพค่ล่องสุุทธิิทั�งในิภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
มิาตรวัด้ Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio
(NSFR) เป็นิต้นิ LCR เฉล้ย� ของธินิาค่ารในิไตรมิาสุท้� 4 ปี 2563 ซึ่่ง� ค่ำานิวณ์
จ่ากข้อมิูลสุิ�นิเด้่อนิในิระหัว่างไตรมิาสุ เท่ากับี้ร้อยละ 291 เกินิกว่า LCR
ขั�นิตำ�าตามิเกณ์ฑ์์ท้�ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ท้�ร้อยละ 100
ธินิาค่ารมิ้การกำาหันิด้สุัญญาณ์เต่อนิภัยด้้านิสุภาพค่ล่อง เพ่�อใหั้ธินิาค่าร
ได้้ตระหันิักถื่งการก่อตัวของวิกฤติสุภาพค่ล่องท้อ� าจ่เกิด้ข่�นิ ทั�งจ่ากปัจ่จ่ัย
ท้�เก้�ยวข้องกับี้ฐานิะของธินิาค่ารและปัจ่จ่ัยท้�เกิด้จ่ากการเปล้�ยนิแปลง
ของภาวะแวด้ล้อมิภายนิอก เพ่�อใหั้ธินิาค่ารสุามิารถืป้องกันิและบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้ย� งได้้อย่างทันิท่วงท้ ธินิาค่ารมิ้การทด้สุอบี้ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่อง
(Liquidity Risk Stress Test) โด้ยกำาหันิด้สุถืานิการณ์์จ่ำาลองภาวะวิกฤติท�้
อาจ่เกิด้ข่�นิ ทั�งจ่ากปัจ่จ่ัยภายในิและภายนิอก ซึ่่�งแบี้่งออกได้้เป็นิ 3 กรณ์้
ได้้แก่ (1) ภาวะวิกฤติท้�เกิด้กับี้ธินิาค่ารเอง (2) ภาวะวิกฤติท้�เกิด้กับี้ระบี้บี้
สุถืาบี้ันิการเงินิและสุ่งผื่ลกระทบี้ต่อสุภาพค่ล่องของธินิาค่าร และ (3) ภาวะ
วิกฤติท้�เกิด้จ่ากทั�ง 2 ปัจ่จ่ัยข้างต้นิพร้อมิกันิ ในิแต่ละสุถืานิการณ์์จ่ำาลอง
จ่ะมิ้การสุมิมิติใหั้กระแสุเงินิสุด้รับี้-จ่่ายมิ้ค่วามิแตกต่างจ่ากภาวะปกติ เช่่นิ
ลูกค่้าถือนิเงินิฝากหัร่อมิ้การเบี้ิกใช่้วงเงินิเบี้ิกเกินิบี้ัญช่้ธินิาค่ารมิากกว่า
ปกติ ธินิาค่ารไมิ่สุามิารถืเข้าถื่งตลาด้เงินิ สุินิทรัพย์ทมิ้� สุ้ ภาพค่ล่องในิภาวะ
ปกติมิสุ้ ภาพค่ล่องลด้ลงและทำาใหั้ตอ้ งขายในิราค่าตำ�ากว่าราค่าตลาด้ ภาระ
ในิการสุนิับี้สุนิุนิบี้ริษีทั ในิกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิ เป็นิต้นิ จ่ากผื่ลการทด้สุอบี้
ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่องในิปี 2563 แสุด้งใหั้เหั็นิว่าธินิาค่ารยังมิ้สุภาพค่ล่อง
สุ่วนิเกินิเพ้ยงพอท้�จ่ะรองรับี้ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่องได้้ทั�ง 3 กรณ์้
ธินิาค่ารมิ้การจ่ัด้ทำาแผื่นิรองรับี้ภาวะฉุกเฉินิเพ่�อรองรับี้ในิกรณ์้เกิด้วิกฤติ
สุภาพค่ล่อง (Liquidity Contingency Plan) ท้�กำาหันิด้บี้ทบี้าท หันิ้าท้� และ
ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ของผืู่บี้้ ริหัารและหันิ่วยงานิท้เ� ก้ย� วข้อง สุัญญาณ์เต่อนิภัย
ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่อง ตลอด้จ่นิขันิ� ตอนิการด้ำาเนิินิการเพ่อ� ท้จ่� ะสุามิารถื
รับี้มิ่อกับี้สุถืานิการณ์์ได้้อย่างทันิท่วงท้ และประสุบี้ค่วามิสุำาเร็จ่ในิการ
แก้ไขสุถืานิการณ์์ใหั้กลับี้สุู่ภาวะปกติ นิอกจ่ากนิั�นิ ธินิาค่ารมิ้ Global
Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่่�งทำาใหั้ธินิาค่ารมิ้ค่วามิพร้อมิ
ในิการจ่ัด้หัาเงินิทุนิระยะปานิกลาง และระยะยาวจ่ากตลาด้ทุนิได้้อย่าง
รวด้เร็วและค่ล่องตัว

6) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิปีฏิิบติ
ั ิการ

ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ าร หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้ย� งท้อ� าจ่ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้ยหัาย
อันิเนิ่�องมิาจ่ากค่วามิไมิ่เพ้ยงพอหัร่อค่วามิบี้กพร่อง ของกระบี้วนิการ
ปฏิิบี้ตั งิ านิภายในิ บีุ้ค่ลากร และระบี้บี้งานิของธินิาค่าร หัร่อจ่ากเหัตุการณ์์
ค่วามิเสุ้�ยงภายนิอกธินิาค่าร และรวมิไปถื่งค่วามิเสุ้�ยงด้้านิกฎหัมิาย ทั�งนิ้�
ไมิ่รวมิถื่งค่วามิเสุ้�ยงด้้านิกลยุทธิ์ และค่วามิเสุ้�ยงด้้านิช่่�อเสุ้ยง
ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ ท้�สุำาค่ัญของธินิาค่ารประกอบี้ด้้วย
ปัจจ่ยภายใน่ธน่าคาร ได้้แก่
• ประสุิทธิิภาพของกระบี้วนิการต่าง ๆ ภายในิองค่์กรและระบี้บี้การ
ค่วบี้คุ่มิภายในิ (Internal Control) ซึ่่�งรวมิถื่งกระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิ
ต่าง ๆ เพ่�อรองรับี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ และกระบี้วนิการในิการดู้แล
บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร
• บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร ทัง� ในิสุ่วนิของค่วามิเพ้ยงพอของจ่ำานิวนิบีุ้ค่ลากร
คุ่ณ์สุมิบี้ัติ และประสุิ ทธิิ ภาพของบีุ้ค่ลากร ซึ่่� งรวมิไปถื่ งคุ่ณ์ภาพ
การใหั้บี้ริการและการดู้แลลูกค่้า ค่วามิรู้ค่วามิเข้าใจ่ในิผื่ลิตภัณ์ฑ์์และ
บี้ริการซึ่่�งมิ้แนิวโนิ้มิซึ่ับี้ซึ่้อนิมิากข่�นิ และการนิำาเสุนิอขายต่อลูกค่้าได้้
อย่างเหัมิาะสุมิ
• ระบี้บี้งานิต่าง ๆ ของธินิาค่าร ทั�งในิสุ่วนิของค่วามิสุามิารถืของ
ระบี้บี้งานิในิการรองรับี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร และค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิ
ของระบี้บี้งานิซึ่่�งอาจ่ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้�ยงได้้ เป็นิต้นิ
ปัจจ่ยภายน่อกธน่าคาร ได้้แก่
• พฤติกรรมิของบีุ้ค่ค่ลภายนิอก เช่่นิ การโจ่รกรรมิหัร่อฉ้อโกงทรัพย์สุินิ
หัร่อข้อมิูลของธินิาค่าร การฟื้อกเงินิ เป็นิต้นิ
• สุาธิารณ์ภัยและภัยธิรรมิช่าติตา่ ง ๆ หัร่อเหัตุการณ์์ค่วามิไมิ่สุงบี้ต่าง ๆ
ท้อ� าจ่มิ้ผื่ลทำาใหั้ทรัพย์สุินิของธินิาค่ารเสุ้ยหัายได้้ รวมิถื่งสุถืานิการณ์์
การแพร่ระบี้าด้ของโรค่ติด้ต่ออันิตรายหัร่อโรค่อุบี้ตั ใิ หัมิ่ ท้แ� พร่ระบี้าด้
อย่ า งรวด้เร็ ว และกว้ า งขวางทำา ใหั้ มิ้ผืู่้เจ่็ บี้ ป่ ว ยเสุ้ ย ช่้ วิต และสุ่ ง ผื่ล
ใหั้การปฏิิบี้ตั งิ านิตามิปกติตอ้ งหัยุด้ช่ะงักหัร่อเปล้ย� นิรูปแบี้บี้ไป
• การตรากฎเกณ์ฑ์์ ใ หัมิ่ หัร่ อ เพิ� มิ เติ มิ ปรั บี้ ปรุ ง กฎเกณ์ฑ์์ เ ด้ิ มิ ของ
ทางการและผืู่้กำากับี้ดู้แลต่าง ๆ ทั�งภายในิประเทศและต่างประเทศ
ท้�มิ้แนิวโนิ้มิเข้มิข้นิมิากข่�นิทั�วโลก สุ่งผื่ลใหั้ธินิาค่ารต้องปรับี้เปล้�ยนิ
กระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญเพ่�อใหั้สุอด้รับี้กับี้กฎเกณ์ฑ์์
ท้�ตราใหัมิ่หัร่อเพิ�มิเติมิปรับี้ปรุงนิั�นิ
ธินิาค่ารตระหันิักด้้ว่า การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการท้�ด้้ เป็นิ
สุิ�งสุำาค่ัญต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ใหั้บี้รรลุผื่ลสุำาเร็จ่ได้้อย่างยั�งย่นิ โด้ยเฉพาะ
ในิสุถืานิการณ์์ แวด้ล้ อมิปั จ่จุ่ บี้ันิทั� งภายในิและภายนิอกประเทศซึ่่� งมิ้
ค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิ ธินิาค่ารจ่่งใหั้ค่วามิสุำาค่ัญต่อการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิปฏิิบี้ัติการอย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ และค่รอบี้ค่ลุมิการด้ำาเนิินิงานิทั�วทั�ง
ธินิาค่ารอย่างเพ้ยงพอ และเตร้ยมิค่วามิพร้อมิเพ่�อรับี้มิ่อกับี้สุถืานิการณ์์
ท้�ไมิ่ค่าด้ค่ิด้ด้ังกล่าวได้้อย่างทันิกาล รวมิทั�งการปฏิิบี้ัติตามิกฎเกณ์ฑ์์ของ
ทางการทั�งในิประเทศและต่างประเทศท้�มิแ้ นิวโนิ้มิเข้มิข้นิมิากข่�นิ
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นิอกจ่ากนิั� นิ ธินิาค่ารยั ง ใหั้ ค่ วามิสุำา ค่ั ญ กั บี้ คุ่ ณ์ ภาพการใหั้ บี้ ริ ก าร
และการดู้ แ ลลู ก ค่้ า การเสุนิอขายผื่ลิ ต ภั ณ์ ฑ์์ แ ละบี้ริ ก ารท้� เ หัมิาะสุมิ
การเสุริมิสุร้างค่วามิปลอด้ภัยของระบี้บี้งานิ ระบี้บี้สุารสุนิเทศ ช่่องทางการ
ใหั้บี้ริการทางอิเล็กทรอนิิกสุ์/ด้ิจ่ิทัลต่าง ๆ รวมิถื่งการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงท้�
เกิด้จ่ากการทุจ่ริตท้�เก้�ยวเนิ่�องกับี้ผื่ลิตภัณ์ฑ์์และบี้ริการของธินิาค่าร เช่่นิ
บี้ัตรเค่รด้ิต บี้ัตรเอท้เอ็มิ และบี้ริการทางอิเล็กทรอนิิกสุ์อนิ่� ๆ เป็นิต้นิ เพ่อ�
สุร้างค่วามิมิั�นิใจ่ต่อลูกค่้าของธินิาค่าร รวมิถื่งการวิเค่ราะหั์ ประเมิินิ และ
ค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้ย� ง สุำาหัรับี้ผื่ลิตภัณ์ฑ์์ใหัมิ่ เพ่อ� ใหั้มินิั� ใจ่ว่า ค่วามิเสุ้ย� งอยูใ่ นิ
ระด้ับี้ท้ย� อมิรับี้ได้้ และมิ้กระบี้วนิการค่วบี้คุ่มิท้เ� หัมิาะสุมิก่อนิการเสุนิอใหั้
บี้ริการต่อลูกค่้า
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ ค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการนิิยามิค่วามิเสุ้�ยง
การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยง การดู้แลติด้ตามิค่วามิเสุ้�ยง ตลอด้จ่นิการบี้ริหัาร
และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้ย� ง โด้ยทุกหันิ่วยงานิมิ้หันิ้าท้ค่� วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้โด้ยตรง
ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารของหันิ่วยงานิตนิเอง และกำาหันิด้
มิาตรการบี้ริหัารและติด้ตามิค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ในิระด้ับี้ท้�กำาหันิด้
โด้ยการจ่ัด้สุรรทรัพยากรอย่างเหัมิาะสุมิ และสุร้างวัฒนิธิรรมิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการภายในิธินิาค่าร
หัลักการสุำาค่ัญในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารของธินิาค่ารเริมิ� จ่าก
การสุร้างค่วามิรูค่้ วามิเข้าใจ่เก้ย� วกับี้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารแก่พนิักงานิ
ของธินิาค่ารใหั้เข้าใจ่ตรงกันิอย่างทัว� ถื่ง และปลูกฝังวัฒนิธิรรมิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการภายในิธินิาค่ารใหั้เป็นิสุ่วนิหันิ่�งในิกระบี้วนิการ
ทางธิุรกิจ่ด้้านิต่าง ๆ ของธินิาค่ารต่อไปอย่างยัง� ย่นิ โด้ยเค่ร่อ� งมิ่อหัลักในิการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ าร (Tools for Operational Risk Management)
ได้้แก่ การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยงและการค่วบี้คุ่มิภายในิของตนิเอง (Risk
Control Self-assessment : RCSA) เพ่อ� ระบีุ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ
ได้้อย่างค่รบี้ถื้วนิถืูกต้อง และสุามิารถืประเมิินิค่วามิเสุ้ย� งและประสุิทธิิภาพ
ของการค่วบี้คุ่ มิ ตลอด้จ่นิวิ เ ค่ราะหั์ ร ายละเอ้ ย ด้เพ่� อ หัาแนิวทางท้�
เหัมิาะสุมิในิการลด้ค่วามิเสุ้ย� ง และด้ำาเนิินิการลด้ค่วามิเสุ้ย� งตามิแนิวทาง
ท้เ� ล่อกแล้ว โด้ยมิ้การติด้ตามิค่วามิค่่บี้หันิ้าและระด้ับี้ค่วามิเสุ้ย� งอย่างเป็นิ
ระบี้บี้ เช่่นิ ข้อมิูลท้�ใช่้ติด้ตามิค่วามิเสุ้�ยง (Risk Monitoring Information
: RMI) และระบี้บี้การรายงานิข้อมิูลเหัตุการณ์์ค่วามิเสุ้ยหัายท้�เกิด้จ่าก
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ (Loss Data) ซึ่่�งเป็นิข้อมิูลสุำาค่ัญใหั้ธินิาค่ารนิำา
มิาประมิวลและวิเค่ราะหั์พจ่ิ ารณ์ามิาตรการป้องกันิ ค่วบี้คุ่มิ และ/หัร่อลด้
ค่วามิเสุ้ย� งด้ังกล่าวได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ พร้อมิทัง� ทบี้ทวนิกระบี้วนิการ
ทั�งหัมิด้ด้ังกล่าวอย่างสุมิำ�าเสุมิอ
ธินิาค่ารมิ้ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ ซึ่่�งประกอบี้
ด้้วยผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงของธินิาค่ารจ่ากทั�งสุายธิุรกิจ่และสุายสุนิับี้สุนิุนิ
โด้ยมิ้หันิ้าท้�สุนิับี้สุนิุนิและค่วบี้คุ่มิดู้แลการด้ำาเนิินิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารและการบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่อ� งทางธิุรกิจ่ใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้าย
ของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิ้ หั นิ่ ว ยงานิค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิปฏิิ บี้ั ติ ก าร สุั ง กั ด้ สุายบี้ริ หั าร
ค่วามิเสุ้� ย ง เพ่� อ ดู้ แ ลการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิปฏิิ บี้ั ติ ก าร เช่่ นิ
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การติ ด้ ตามิและสุนิั บี้ สุนิุ นิ ทุ ก หันิ่ ว ยงานิใหั้ ด้าำ เนิิ นิ การตามิระบี้บี้การ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการภายในิหันิ่วยงานิของตนิ การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารในิระด้ับี้ภาพรวมิองค่์กร การพิจ่ารณ์าแนิวทาง
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการในิขั�นิตอนิการพัฒนิาผื่ลิตภัณ์ฑ์์
และบี้ริการ การค่ำานิวณ์เงินิกองทุนิเพ่�อรองรับี้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ
ภายใต้หัลักเกณ์ฑ์์ Basel การดู้แลระบี้บี้และวิเค่ราะหั์ข้อมิูลเหัตุการณ์์
ค่วามิเสุ้ยหัายท้�เกิด้จ่ากค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ (Loss Data) เป็นิต้นิ
หันิ่ ว ยงานิบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิปฏิิ บี้ั ติ ก ารมิ้ ก ารประสุานิงานิกั บี้
หันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล และสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิ โด้ยการแลกเปล้�ยนิ
ข้อมิูล ร่วมิกันิวิเค่ราะหั์ และกำาหันิด้แนิวทางการบี้ริหัารค่วบี้คุ่มิ เพ่�อเพิ�มิ
ประสุิทธิิภาพในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการและกระบี้วนิการ
ค่วบี้คุ่มิภายในิของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิ้การบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่�องทางธิุรกิจ่ (Business Continuity
Management : BCM) เพ่�อใหั้มิ�ันิใจ่ว่าธินิาค่ารสุามิารถืด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ได้้อย่างต่อเนิ่�องเมิ่�อเกิด้เหัตุฉุกเฉินิต่าง ๆ ท้�ทำาใหั้การปฏิิบี้ัติงานิตามิ
ปกติต้องหัยุด้ช่ะงัก โด้ยธินิาค่ารมิ้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่�อง
ทางธิุรกิจ่ (BCM Policy) ซึ่่�งได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร อ้กทั�ง
มิ้การกำาหันิด้มิาตรฐานิ และกรอบี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่�อง (BCM
Framework) ในิการพิจ่ารณ์าทบี้ทวนิและจ่ัด้ทำาแผื่นิรองรับี้การด้ำาเนิินิ
ธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่�อง (Business Continuity Plan) อย่างสุมิำ�าเสุมิอ เพ่�อ
ใหั้ค่รอบี้ค่ลุมิและพร้อมิรองรับี้สุถืานิการณ์์ต่าง ๆ ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิ รวมิถื่ง
จ่ัด้ใหั้มิ้การฝึกซึ่้อมิทด้สุอบี้เป็นิประจ่ำาทุกปี
7) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิเทคโนิโลย่สำารสำนิเทศ

ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ (Information Technology Risk : IT Risk)
หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้ย� งท้อ� าจ่เกิด้ข่นิ� จ่ากการใช่้เทค่โนิโลย้ ซึ่่ง� จ่ะมิ้ผื่ลกระทบี้ต่อ
ระบี้บี้หัร่อการปฏิิบี้ตั งิ านิ รวมิถื่งค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้จ่ากภัยคุ่กค่ามิทางไซึ่เบี้อร์
ปั จ่ จ่ั ย ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิเทค่โนิโลย้ สุ ารสุนิเทศท้� สุาำ ค่ั ญ ของธินิาค่าร
ประกอบี้ด้้วย ปัจ่จ่ัยภายในิ ได้้แก่ ค่วามิสุามิารถืและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิ
ของระบี้บี้งานิและเทค่โนิโลย้ ท�้ธินิาค่ารนิำามิาใช่้เพ่�อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
การรั ก ษีาค่วามิปลอด้ภั ย ของระบี้บี้งานิและข้ อ มิู ล โด้ยเฉพาะข้ อ มิู ล
ท้�เก้�ยวข้ องกั บี้การจ่ั ด้การข้ อมิู ลสุ่ วนิบีุ้ ค่ค่ล ค่วามิถืู กต้ องแมิ่ นิยำาของ
การประมิวลผื่ล การพัฒนิาค่วามิรูแ้ ละค่วามิสุามิารถืของบีุ้ค่ลากรท้เ� ก้ย� วข้อง
กับี้การใช่้งานิเทค่โนิโลย้ใหัมิ่ ๆ และค่วามิรูค่้ วามิเข้าใจ่เก้ย� วกับี้ค่วามิเสุ้ย� ง
ด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศอย่างเพ้ยงพอของบีุ้ค่ลากร ซึ่่ง� รวมิถื่งค่วามิเสุ้ย� ง
เก้ย� วกับี้การทุจ่ริตหัร่อการละเลยการปฏิิบี้ตั งิ านิ สุำาหัรับี้ปัจ่จ่ัยภายนิอก ได้้แก่
ค่วามิเสุ้ย� งจ่ากภัยคุ่กค่ามิทางไซึ่เบี้อร์ (Cyber Risk) ซึ่่ง� มิ้จ่าำ นิวนิเพิมิ� ข่นิ� อย่าง
รวด้เร็ว มิ้รปู แบี้บี้ท้หั� ลากหัลาย และมิ้ค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิมิากข่นิ� นิอกจ่ากนิันิ�
ในิปัจ่จุ่บี้นิั ค่วามิเสุ้ย� งจ่ากการเปล้ย� นิแปลงสุภาพแวด้ล้อมิของหั่วงโซึ่่ธิรุ กิจ่ท้มิ� ้
การพ่ง� พาเทค่โนิโลย้ การเช่่อ� มิโยงข้อมิูลธิุรกิจ่ เช่่อ� มิโยงค่วามิเสุ้ย� งของธิุรกิจ่
ท้เ� ก้ย� วข้องกับี้เทค่โนิโลย้ และการจ่ัด้การค่วามิปลอด้ภัยข้อมิูลในิการทำาธิุรกิจ่
กลายเป็นิปัจ่จ่ัยท้สุ� ร้างโอกาสุและค่วามิเสุ้ย� งทางธิุรกิจ่ ตามิภูมิทิ ศั นิ์ทางธิุรกิจ่
ซึ่่ง� กำาลังมิ้การเปล้�ยนิแปลงท้�สุำาค่ัญในิด้้านิการเข้าสุู่ยุค่ด้ิจ่ิทัล
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ทัง� นิ้� ธินิาค่ารตระหันิักถื่งค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้จ่ากการใช่้เทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ
(Information Technology Risk : IT Risk) และค่วามิสุำาค่ัญของการรักษีา
ค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยของสุารสุนิเทศและค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์
(Information Security and Cyber Security) ธินิาค่ารจ่่งได้้กำาหันิด้นิโยบี้าย
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ (IT Risk Management
Policy) ปรับี้ปรุงนิโยบี้ายการรักษีาค่วามิปลอด้ภัยข้อมิูล ใหั้ค่รอบี้ค่ลุมิ
ค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยด้้านิไซึ่เบี้อร์ และด้ำาเนิินิการยกระด้ับี้ค่วามิพร้อมิ
และเพิ�มิข้ด้ค่วามิสุามิารถืในิการกำากับี้ดู้แลและบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ ใหั้เป็นิไปอย่างเหัมิาะสุมิทั�งองค่์กร โด้ยการ
สุร้างกรอบี้การด้ำาเนิินิการในิด้้านิต่าง ๆ ได้้แก่ ปรับี้ปรุงเทค่โนิโลย้
ด้้านิค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยใหั้ทนิั สุมิัยและค่รอบี้ค่ลุมิการจ่ัด้การเทค่โนิโลย้
ใหัมิ่ ๆ อยูเ่ สุมิอ ปรับี้เปล้ย� นิกรอบี้การประเมิินิค่วามิเสุ้ย� งตามิสุถืานิการณ์์
อย่ า งเหัมิาะสุมิ สุร้ า งค่วามิตระหันิั ก และค่วามิรู้ ค่ วามิสุามิารถื
ด้้านิค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยใหั้กับี้บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร รวมิถื่งลูกค่้าหัร่อ
ผืู่้ใช่้บี้ริการของธินิาค่ารอยู่เป็นิประจ่ำา พัฒนิาแผื่นิการรับี้มิ่อภัยไซึ่เบี้อร์
ในิรูปแบี้บี้ต่าง ๆ เพ่�อลด้ผื่ลกระทบี้ได้้อย่างรวด้เร็วและมิ้ประสุิทธิิภาพ
ตลอด้จ่นิเสุริ มิ สุร้ า งค่วามิร่ ว มิมิ่ อ กั บี้ หันิ่ ว ยงานิภายนิอกเพ่� อ เพิ� มิ
ค่วามิสุามิารถืในิการรับี้มิ่อและจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงทางไซึ่เบี้อร์ได้้อย่างมิ้
ประสุิทธิิผื่ลมิากข่�นิ

• เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2 ประกอบี้ด้้วย
1) ตราสุารหันิ้�ด้้อยสุิทธิิระยะยาวท้�มิ้สุิทธิิด้้อยกว่าผืู่้ฝากเงินิและ
เจ่้าหันิ้�สุามิัญ
2) เงินิสุำารองทัว� ไป (General Provision) รวมิแล้วไมิ่เกินิร้อยละ 1.25
ของสุินิทรัพย์เสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต
3) สุ่วนิได้้เสุ้ยท้�ไมิ่มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิท้�นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2
ทั�งนิ้� ในิการนิำาแนิวทาง Basel III มิาบี้ังค่ับี้ใช่้ ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
มิ้การผื่่อนิปรนิ สุำาหัรับี้ตราสุารหันิ้�ด้้อยสุิทธิิท�้นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2
ซึ่่�งมิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติไมิ่ค่รบี้ถื้วนิตามิหัลักเกณ์ฑ์์ Basel III ในิเร่�องค่วามิสุามิารถื
ในิการรองรับี้ผื่ลขาด้ทุนิ (Loss Absorption) ในิกรณ์้ท้�ธินิาค่ารไมิ่สุามิารถื
ด้ำาเนิินิกิจ่การต่อไปได้้ (At the Point of Non-viability) กล่าวค่่อไมิ่มิเ้ ง่อ� นิไข
ใหั้สุามิารถืแปลงเป็นิหัุ้นิสุามิัญหัร่อตัด้เป็นิหันิ้�สุูญ เมิ่�อทางการตัด้สุินิใจ่
จ่ะเข้าช่่วยเหัล่อทางการเงินิแก่ธินิาค่าร โด้ยธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
กำาหันิด้ใหั้ทยอยลด้นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิในิอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ�มิตัง� แต่
ปี 2556 ถื่งปี 2565
เงินิกองทุนิในิระด้ับี้กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่าร ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ
2563 และ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2562 มิ้ด้ังนิ้�

8) ควัามเสำ่ย
� งจำากควัามเพ่ยงพอของเงินิกองท้นิ

เงินิกองทุนิเป็นิแหัล่งเงินิทุนิท้�มิ้ค่วามิสุำาค่ัญมิากในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของ
สุถืาบี้ันิการเงินิ ด้ังนิั�นิ การจ่ัด้การเงินิกองทุนิอย่างมิ้ประสุิทธิิผื่ล สุะท้อนิ
ถื่งค่วามิมิั�นิค่งแข็งแกร่งทางการเงินิ และสุ่งผื่ลโด้ยตรงต่อค่วามินิ่าเช่่�อถื่อ
ของสุถืาบี้ันิการเงินินิั�นิ ๆ
โค่รงสุร้างเงินิกองทุนิตามิประกาศหัลักเกณ์ฑ์์การกำากับี้ดู้แลเงินิกองทุนิตามิ
แนิวทาง Basel III ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย แบี้่งออกเป็นิ เงินิกองทุนิ
ช่ันิ� ท้� 1 ท้เ� ป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ (Common Equity Tier 1) เงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 1
ท้เ� ป็นิตราสุารทางการเงินิ (Additional Tier 1) และเงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 2 (Tier 2)
• เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้�เป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ ประกอบี้ด้้วย
1) ทุนิช่ำาระแล้ว
2) สุ่วนิเกินิ (ตำ�ากว่า) มิูลค่่าหัุ้นิสุามิัญ
3) ทุนิสุำารองตามิกฎหัมิาย
4) เงินิสุำารองท้�จ่ัด้สุรรจ่ากกำาไรสุุทธิิ
5) กำาไรสุุทธิิค่งเหัล่อหัลังการจ่ัด้สุรร
6) สุ่วนิได้้เสุ้ยท้�ไมิ่มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิท้�นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1
ท้�เป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ
7) รายการอ่�นิของสุ่วนิของเจ่้าของ
8) รายการหัักต่าง ๆ อาทิ ค่่าค่วามินิิยมิ สุินิทรัพย์ไมิ่มิ้ตัวตนิ และ
สุินิทรัพย์ภาษี้เงินิได้้รอการตัด้บี้ัญช่้ เป็นิต้นิ
• เงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 1 ท้เ� ป็นิตราสุารทางการเงินิ ประกอบี้ด้้วยสุ่วนิได้้เสุ้ย
ท้�ไมิ่มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิท้�นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้�เป็นิตราสุาร
ทางการเงินิ

หนึ่่วย : ล้านึ่บาที่
31 ธคื. 63 31 ธคื. 62
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้เ� ป็นิสุ่วนิเจ่้าของ
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้เ� ป็นิตราสุารทางการเงินิ
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2
เงินึ่กองทีุ่นึ่ที่ัง� สี่ินึ่� ต่ามกฏหมาย

431,381
407,621
23,760
70,686
502,067

406,529
406,463
66
72,211
478,740

ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ ได้้แก่ ประเภท
ปริมิาณ์และคุ่ณ์ภาพของสุินิทรัพย์เสุ้�ยง และค่วามิสุามิารถืในิการหัา
รายได้้ของธินิาค่าร ซึ่่ง� ภาวะวิกฤติเศรษีฐกิจ่อาจ่ทำาใหั้ธินิาค่ารมิ้สุนิิ ทรัพย์
รวมิถื่ ง เงิ นิ ลงทุ นิ ท้� มิ้ คุ่ ณ์ ภาพลด้ลง และ/หัร่ อ มิู ล ค่่ า ของสุิ นิ ทรั พ ย์
เงิ นิ ลงทุ นิ และ/หัร่ อ หัลั ก ประกั นิ ลด้ตำ�า ลง ทำา ใหั้ สุิ นิ ทรั พ ย์ เ สุ้� ย งของ
ธินิาค่ารเพิ�มิข่�นิ ซึ่่�งอาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อผื่ลกำาไรของธินิาค่าร และทำาใหั้
เงินิกองทุนิของธินิาค่ารลด้ลง อันิจ่ะนิำาไปสุู่ระด้ับี้ของเงินิกองทุนิต่อ
สุินิทรัพย์เสุ้�ยงท้�ลด้ลงด้้วย
ในิการบี้ริหัารค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ ธินิาค่ารมิ้เป้าหัมิายท้จ่� ะด้ำารง
ฐานิะของเงินิกองทุนิในิระด้ับี้เพ้ยงพอท้จ่� ะสุนิับี้สุนิุนิยุทธิศาสุตร์การขยาย
ธิุรกิจ่ภายใต้กรอบี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้ของธินิาค่าร และเป็นิไปตามิ
หัลักเกณ์ฑ์์ของทางการ ตลอด้จ่นิค่วามิค่าด้หัวังของตลาด้
กระบี้วนิการบี้ริ หั ารเงิ นิ กองทุ นิ ของธินิาค่ารเป็ นิ ไปตามิหัลั ก เกณ์ฑ์์
การกำากับี้ดู้แลเงินิกองทุนิโด้ยทางการ โด้ยมิ้การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยงและ

รายงานประจำาปี 2563 —

15.76%
9.00%

9.50%

20.04%

อััตราส่่วนเงิินกอังิทุุนทุั�งิส่ิ�น
ต่อัส่ินทุรัพย์์เส่่�ย์งิ

17.01%

ั �1
อััตราส่่วนเงิินกอังิทุุนช้ัันทุ่
ต่อัส่ินทุรัพย์์เส่่�ย์งิ

17.01%

7.50%

8.00%

14.89%

ั �1
อััตราส่่วนเงิินกอังิทุุนช้ัันทุ่
ทุ่�เป็็นส่่วนขอังิเจ้ัาขอังิ
ต่อัส่ินทุรัพย์์เส่่�ย์งิ

ณ ว้ น ทุี� 31 ธ้ น วาคม 2563 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทุางการเงิ น ของธนาคารมี
อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้�นทุี� 1 ทุี�เป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง
อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้น� ทุี� 1 ต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง และอ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุน
ทุ้�งสี่ิ�นต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง ทุี�ร้อยละ 14.89, 15.76 และ 18.34 ต้ามลำาด้บ
ในขณะทุี� ณ ว้นทุี� 31 ธ้นวาคม 2562 อยู่ทุ�รี ้อยละ 17.01, 17.01 และ
20.04 ต้ามลำาด้บ ทุ้�งนี� เงินกองทุุนของธนาคารอยู่ในระด้บทุี�สี่ามารถ
รองร้บการดำารงเงินกองทุุนสี่่วนเพีิ�มด้งกล่าวแล้ว

18.34%

ภายใต้้หล้กเกณฑ์์ Basel III ธนาคารแห่งป็ระเทุศไทุยกำาหนดให้ธนาคาร
พีาณิช้ย์ทุี�จดทุะเบียนในป็ระเทุศและกลุ่มธุรกิจทุางการเงินของธนาคาร
พีาณิ ช้ ย์ ดำา รงเงิ น กองทุุ น ข้� น ต้ำ�า เป็็ น 3 อ้ ต้ ราสี่่ ว น ได้ แ ก่ อ้ ต้ ราสี่่ ว น
เงินกองทุุนช้้�นทุี� 1 ทุี�เป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยละ 4.50 อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้�นทุี� 1 ต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยละ 6.00 และอ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนทุ้�งสี่ิ�นต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้ อ ยละ 8.50 และกำา หนดการดำา รงเงิ น กองทุุ น สี่่ ว นเพีิ� ม เพี่� อ รองร้ บ
ผลขาดทุุนในภาวะวิกฤต้ิ (Capital Conservation Buffer) โดยให้ดำารง

11.50%

ธนาคารคำา นวณความเพีี ย งพีอของเงิ นกองทุุ นข้� นต้ำ�า ต้ามหล้ กเกณฑ์์
Basel III ของธนาคารแห่งป็ระเทุศไทุย โดยใช้้วธิ ี Standardised Approach
(SA) สี่ำาหร้บความเสี่ี�ยงด้านเครดิต้ ความเสี่ี�ยงด้านต้ลาด และความเสี่ี�ยง
ด้านป็ฏิิบ้ต้ิการ

อ้ ต้ ราสี่่ ว นเงิ น กองทุุ น สี่่ ว นเพีิ� ม อี ก มากกว่ า ร้ อ ยละ 2.50 ต้้� ง แต้่ ว้ น ทุี�
1 มกราคม 2562 เป็็นต้้นไป็ รวมทุ้�งกำาหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคาร
พีาณิช้ย์ทุี�มีน้ยต้่อความเสี่ี�ยงเช้ิงระบบต้้องดำารงเงินกองทุุนสี่่วนเพีิ�มเพี่�อ
รองร้บความเสี่ียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูป็ของเงินกองทุุน
ช้้�นทุี� 1 ทุี�เป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง เพีิ�มเต้ิมจากการดำารง
อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนข้�นต้ำ�าอีกร้อยละ 1.00 ต้้�งแต้่วน้ ทุี� 1 มกราคม 2563
เป็็นต้้นไป็ ด้งน้น� ต้้ง� แต้่วน้ ทุี� 1 มกราคม 2563 ธนาคารต้้องดำารงอ้ต้ราสี่่วน
เงินกองทุุนช้้น� ทุี� 1 ทุีเ� ป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง มากกว่าร้อยละ
8.00 อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้น� ทุี� 1 ต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง มากกว่าร้อยละ 9.50
และอ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนทุ้�งสี่ิ�นต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง มากกว่าร้อยละ 12.00

12.00%

ความเพีียงพีอของเงินกองทุุนภายใต้้กระบวนการ ICAAP (Internal Capital
Adequacy Assessment Process) ซึ่่ง� เป็็นการป็ระเมินความเสี่ีย� งทุ้ง� หมดทุี�
มีนย้ สี่ำาค้ญแบบมองไป็ข้างหน้า เพี่อ� ให้ธนาคารสี่ามารถบริหารความเสี่ีย� ง
ได้อย่างเหมาะสี่มมีป็ระสี่ิทุธิภาพี และมีระด้บของเงินกองทุุนทุีเ� พีียงพีอต้่อ
การดำาเนินธุรกิจ ทุ้�งภายใต้้ภาวะป็กต้ิและภาวะวิกฤต้ิ

67

เกณฑ์์ที่่� ธปที่. กำ�หนด ปี 2563

อััตร�ส่่วนเงิินกอังิทีุ่นขอังิกลุุ่่มธุรกิจที่�งิก�รเงิินขอังิธน�ค�ร ณ 31 ธ.ค.2563

เกณฑ์์ที่่� ธปที่. กำ�หนด ปี 2562

อััตร�ส่่วนเงิินกอังิทีุ่นขอังิกลุุ่่มธุรกิจที่�งิก�รเงิินขอังิธน�ค�ร ณ 31 ธ.ค.2562

68

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

รายงานิการกำากับดำูแลกิจำการ

รายงานประจำาปี 2563 —

ธินิาค่ารตระหันิักถื่งค่วามิสุำาค่ัญของการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้ ซึ่่�งเป็นิ
ปัจ่จ่ัยหัลักในิการเสุริมิสุร้างองค่์กรใหั้มิ้ประสุิทธิิภาพ และเป็นิสุ่วนิหันิ่�ง
ของการพัฒนิาอย่างยั�งย่นิ ธินิาค่ารจ่่งมิุ่งมิั�นิท้�จ่ะด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ด้้วยค่วามิ
ระมิัด้ระวังรอบี้ค่อบี้ ซึ่่�อสุัตย์สุุจ่ริต สุร้างค่วามิเช่่�อมิั�นิใหั้กับี้ผืู่้ท้�เก้�ยวข้อง
ทุกฝ่าย โด้ยจ่ัด้ใหั้มิ้ระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิและการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ท้เ� พ้ยงพอและเหัมิาะสุมิตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้ด้� ้ เพ่อ� รักษีาระด้ับี้
ฐานิะการเงินิของธินิาค่ารใหั้มิ้ค่วามิมิั�นิค่ง มิ้ผื่ลการด้ำาเนิินิงานิท้�ด้้อย่าง
ต่อเนิ่�อง และเสุริมิสุร้างช่่�อเสุ้ยงอันิด้้งามิใหั้ด้ำารงไว้อย่างยั�งย่นิ
นิโยบายการกำากับดำูแลกิจำการ

ธินิาค่ารเช่่�อมิั�นิว่า การมิ้นิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ จ่รรยาบี้รรณ์
และจ่ริยธิรรมิธิุรกิจ่ เป็นิพ่�นิฐานิสุำาค่ัญในิการเสุริมิสุร้างและยกระด้ับี้
การกำา กั บี้ ดู้ แ ลกิ จ่ การท้� ด้้ ธินิาค่ารได้้ กำา หันิด้นิโยบี้ายการกำา กั บี้ ดู้ แ ล
กิ จ่ การ จ่รรยาบี้รรณ์และจ่ริ ย ธิรรมิธิุ ร กิ จ่ สุำา หัรั บี้ กรรมิการ ผืู่้ บี้ ริ หั าร
และพนิั ก งานิไว้ เ ป็ นิ ลายลั ก ษีณ์์ อั ก ษีร โด้ยได้้ รั บี้ ค่วามิเหั็ นิ ช่อบี้จ่าก
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ทั�งนิ้� ธินิาค่ารได้้เผื่ยแพร่นิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แล
กิจ่การ จ่รรยาบี้รรณ์และจ่ริยธิรรมิธิุรกิจ่ในิเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิุง่ หัวังใหั้ผื่ทู้ เ้� ก้ย� วข้องของธินิาค่ารมิ้ค่วามิเข้าใจ่ ตระหันิักรู้ ย่ด้มิันิ�
และยอมิรับี้ในิคุ่ณ์ค่่า ตลอด้จ่นิปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
เป็นิปกติวิสุัยจ่นิเกิด้เป็นิวัฒนิธิรรมิองค่์กร
การรายงานิในิเร่� อ งการกำา กั บี้ ดู้ แ ลกิ จ่ การนิ้� สุะท้ อ นิค่วามิมิุ่ ง มิั� นิ
ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ในิการสุ่ ง เสุริ มิ สุนิั บี้ สุนิุ นิ และติ ด้ ตามิ
การด้ำาเนิิ นิการตามินิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ จ่รรยาบี้รรณ์และ
จ่ริ ย ธิรรมิธิุ ร กิ จ่ ของธินิาค่าร ซึ่่� ง ได้้ ป รั บี้ ใช่้ อ ย่ า งรั ด้ กุ มิ เหัมิาะสุมิกั บี้
สุภาพแวด้ล้อมิและสุภาพการณ์์ของธินิาค่าร รวมิทั�งพิจ่ารณ์าปรับี้ปรุง
ทบี้ทวนิใหั้เกิด้ค่วามิเหัมิาะสุมิ
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ประกาศธินิาค่ารแหั่ ง ประเทศไทยว่ า ด้้ ว ย หัลั ก เกณ์ฑ์์ ก ารกำา กั บี้ ดู้ แ ล
กลุ่ มิ ธิุ ร กิ จ่ ทางการเงิ นิ ซึ่่� ง รวมิถื่ ง การอนิุ ญ าตใหั้ ธิ นิาค่ารจ่ั ด้ ตั� ง กลุ่ มิ
ธิุรกิจ่ทางการเงินิ โด้ยจ่ัด้ใหั้มิ้การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้�ยงของกลุ่มิธิุรกิจ่
ทางการเงิ นิ ในิภาพรวมิ กำา กั บี้ ดู้ แ ลค่วามิเพ้ ย งพอและประสุิ ท ธิิ ภ าพ
ของกระบี้วนิการค่วบี้คุ่มิท้�สุำาค่ัญ (Key Control Function) ค่วบี้คุ่มิดู้แล
ใหั้บี้ริษีัทในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้ายท้�กำาหันิด้รวมิถื่ง
หัลั ก เกณ์ฑ์์ ท างการท้� เ ก้� ย วข้ อ ง และกำา หันิด้นิโยบี้ายการทำา ธิุ ร กรรมิ
ระหัว่างกันิภายในิกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิ นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้มิอบี้หัมิาย
ใหั้กรรมิการหัร่อเจ่้าหันิ้าท้�ระด้ับี้ผืู่้บี้ริหัารเข้าไปเป็นิกรรมิการของบี้ริษีัท
ในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ
การดำูแลเรือ
� งการใชี้ขอ
้ มูลภายในิ

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารกำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์การดู้แลและป้องกันิการใช่้ขอ้ มิูล
ภายในิ เพ่�อแสุวงหัาประโยช่นิ์ใหั้กับี้ตนิเอง หัร่อผืู่้อ่�นิในิทางมิิช่อบี้ และ
เผื่ยแพร่ใหั้กรรมิการ ผืู่้บี้ริหัาร และพนิักงานิรับี้ทราบี้และถื่อปฏิิบี้ัติ เช่่นิ
การหั้ามิใช่้ข้อมิูลมิ้ผื่ลต่อการเปล้�ยนิแปลงราค่าหัลักทรัพย์ของบี้ริษีัท
จ่ด้ทะเบี้้ยนิท้�ตนิได้้ล่วงรู้มิาและยังไมิ่ได้้เปิด้เผื่ยต่อสุาธิารณ์ะ ซึ่่�อหัร่อ
ขายหัลักทรัพย์ ก่อนิท้�จ่ะมิ้การเปิด้เผื่ยข้อมิูลนิั�นิเป็นิการทั�วไป การหั้ามิ
กรรมิการ ผืู่้บี้ริหัาร และผืู่้ท้�เก้�ยวข้องกับี้การจ่ัด้ทำางบี้การเงินิ ทำาการซึ่่�อ
หัร่อขาย หัร่อเสุนิอซึ่่อ� เสุนิอขาย หัร่อช่ักช่วนิใหั้บี้คุ่ ค่ลอ่นิ� ซึ่่อ� หัร่อขาย หัร่อ
เสุนิอซึ่่�อหัร่อเสุนิอขายหัลักทรัพย์ของธินิาค่ารในิช่่วงเวลา 1 เด้่อนิ ก่อนิ
การประกาศงบี้การเงินิรายไตรมิาสุจ่นิถื่งค่รบี้ 3 วันิหัลังจ่ากการประกาศ
งบี้การเงินิรายไตรมิาสุนิั�นิ เป็นิต้นิ

ธินิาค่ารแสุด้งรายละเอ้ ยด้เก้�ยวกับี้ค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยไว้ในิหััวข้อ
การปฏิิ บี้ั ติ ต ามิหัลั ก การกำา กั บี้ ดู้ แ ลกิ จ่ การท้� ด้้ ใ นิหัั ว ข้ อ 3 เสุริ มิ สุร้ า ง
ค่ณ์ะกรรมิการท้�มิ้ประสุิทธิิผื่ล

นิอกจ่ากนิ้� กรรมิการและผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ข่นิ� ไป รวมิทัง� ผืู่จ่้ ด้ั การสุายบี้ัญช่้และการเงินิ ต้องรายงานิการเปล้ย� นิแปลง
การถื่ อ หัลั ก ทรั พ ย์ ท้� อ อกโด้ยธินิาค่ารและสุั ญ ญาซึ่่� อ ขายล่ ว งหันิ้ า ท้� มิ้
ปัจ่จ่ัยอ้างอิงหัุ้นิสุามิัญของธินิาค่าร ทั�งของตนิเอง คู่่สุมิรสุ และบีุ้ตรท้�
ยังไมิ่บี้รรลุนิิติภาวะ ต่อสุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลักทรัพย์และ
ตลาด้หัลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามิแบี้บี้การรายงานิ และภายในิระยะเวลา
ท้�สุำานิักงานิ ก.ล.ต. กำาหันิด้ และแจ่้งใหั้เลขานิุการบี้ริษีัททราบี้ภายในิ
3 วันิทำาการ นิับี้จ่ากวันิท้มิ� ก้ ารเปล้ย� นิแปลงการถื่อหัลักทรัพย์หัร่อสุัญญา
ซึ่่อ� ขายล่วงหันิ้าด้ังกล่าว โด้ยเลขานิุการบี้ริษีทั จ่ะรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารเพ่�อทราบี้

การสำรรหากรรมการและผูบ
้ ริหารระดำับสำูงสำ้ดำ

ค่าติอบแทนิของผูสำ
้ อบบัญชี่

ธินิาค่ารแสุด้งรายละเอ้ยด้เก้ย� วกับี้การสุรรหัากรรมิการและผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้
สุูงสุุด้ไว้ในิหััวข้อ การปฏิิบี้ัติตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้ในิหััวข้อ 3
เสุริมิสุร้างค่ณ์ะกรรมิการท้�มิ้ประสุิทธิิผื่ลและหััวข้อ 4 สุรรหัาและพัฒนิา
ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงและการบี้ริหัารบีุ้ค่ลากร

ธินิาค่ารได้้แสุด้งข้อมิูลเก้�ยวกับี้ค่่าตอบี้แทนิของผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ไว้ในิหััวข้อ
ข้อมิูลทั�วไป ข้อ 5

การกำากับดำูแลกล้ม
่ ธั้รกิจำทางการเงินิของธันิาคาร

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ทบี้ทวนิการปฏิิบี้ตั ติ ามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
ท้�ด้้สุำาหัรับี้บี้ริษีัทจ่ด้ทะเบี้้ยนิโด้ยปรับี้ใช่้ตามิบี้ริบี้ททางธิุรกิจ่ของธินิาค่าร
ทั�งนิ้� ธินิาค่ารได้้ปฏิิบี้ัติตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลท้�ด้้ ด้ังนิ้�

คณะกรรมการชี้ดำย่อย

ธินิาค่ารมิ้การกำากับี้ดู้แลการด้ำาเนิินิงานิของบี้ริษีัทในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการ
เงิ นิ ของธินิาค่าร โด้ยด้ำา เนิิ นิ การตามิหัลั ก เกณ์ฑ์์ แ ละแนิวทางตามิ

การปีฏิิบติ
ั ิติามหลักการกำากับดำูแลกิจำการท่ดำ
� ่
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1. ติระหนิักถิึงบทบาทและควัามรับผิดำชีอบของ
คณะกรรมการในิฐานิะผูนิ
้ าำ องค์กรท่สำ
� ร้างค้ณค่า
ให้แก่กจำิ การอย่างยัง� ยืนิ

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารตระหันิั ก ถื่ ง หันิ้ า ท้� แ ละค่วามิรั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้
ในิการกำา กั บี้ ดู้ แ ลใหั้ ธิ นิาค่ารมิ้ ก ารบี้ริ หั ารจ่ั ด้การท้� ด้้ สุามิารถืแข่ งขั นิ
และเติบี้โตได้้อย่างยั�งย่นิ ภายใต้สุภาวะแวด้ล้อมิท้�มิ้การเปล้�ยนิแปลง
มิ้ ผื่ ลประกอบี้การท้� ด้้ สุร้ า งมิู ล ค่่ า เพิ� มิ ใหั้ แ ก่ กิ จ่ การและผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ
ค่ำานิ่งถื่งจ่ริยธิรรมิในิการประกอบี้ธิุรกิจ่และผืู่้มิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยกลุ่มิต่าง ๆ
และมิ้ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ต่อสุังค่มิและสุิ�งแวด้ล้อมิ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ในิการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ด้้วยค่วามิ
ระมิัด้ระวัง ค่วามิซึ่่�อสุัตย์สุุจ่ริต และกำากับี้ดู้แลการด้ำาเนิินิกิจ่การของ
ธินิาค่ารใหั้เป็นิไปตามิกฎหัมิาย วัตถืุประสุงค่์และข้อบี้ังค่ับี้ของธินิาค่าร
และมิติท้�ประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ
2. กำาหนิดำวััติถิ้ปีระสำงค์และเปี้าหมายหลักของกิจำการ
ท่เ� ปี็นิไปีเพือ
� ควัามยัง� ยืนิ

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้พิจ่ารณ์าทบี้ทวนิและกำาหันิด้วิสุัยทัศนิ์ ภารกิจ่
และคุ่ณ์ค่่าหัลักของธินิาค่าร ด้ังนิ้�
วิสี่ัยที่ัศนึ่์ (Vision)
มิุ่งหัมิายท้�จ่ะเป็นิธินิาค่ารท้�ใหั้บี้ริการด้้านิการเงินิท้�มิ้คุ่ณ์ภาพ เพ่�อตอบี้
สุนิองค่วามิต้องการของลูกค่้า มิ้ค่วามิพร้อมิด้้วยบีุ้ค่ลากรท้�มิ้คุ่ณ์ภาพ
มิ้เทค่โนิโลย้ และระบี้บี้งานิท้�ทันิสุมิัย ค่งไว้ซึ่่�งค่วามิเป็นิสุากล ตลอด้จ่นิ
การเป็นิธินิาค่ารช่ั�นินิำาแหั่งภูมิิภาค่เอเช่้ย
ภูารกิจ (Mission)
ภารกิ จ่ หัลั ก ของธินิาค่าร ประกอบี้ด้้ ว ย ภารกิ จ่ ด้้ า นิการเงิ นิ ด้้ า นิ
การตลาด้และลูกค่้า ด้้านิคุ่ณ์ภาพการปฏิิบี้ัติงานิ และด้้านิศักยภาพ
ข้ด้ค่วามิสุามิารถื ด้ังนิ้�
ด้านึ่การเงินึ่
• ใหั้ผื่ลประกอบี้การทางการเงินิมิ้ค่วามิก้าวหันิ้าอย่างมิ้เสุถื้ยรภาพ
ด้านึ่การต่ลาดและลูกคื้า
• เป็นิผืู่้นิำาในิธิุรกิจ่ด้้านิคุ่ณ์ภาพบี้ริการท้�เป็นิเลิศ
ด้านึ่คืุณ์ภูาพการปัฏิบัต่ิงานึ่
• มิ้กระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิท้�มิ้ประสุิทธิิภาพ และมิ้วิธิ้การในิการ
ตรวจ่สุอบี้คุ่ณ์ภาพ
• มิ้ มิ าตรฐานิในิการปฏิิ บี้ั ติ ง านิ และสุามิารถืนิำา ข้ อ มิู ล จ่าก
กระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิมิาใช่้ในิการตัด้สุินิใจ่สุั�งการ
ด้านึ่ศักยภูาพข่ดคืวามสี่ามารถ
• ใหั้พนิักงานิมิ้ศักยภาพพร้อมิท้�จ่ะรองรับี้แนิวทางการขยายธิุรกิจ่
ของธินิาค่าร
คืุณ์คื่าหลักที่่ม� ุ่งหวัง (Core Value)
คุ่ณ์ค่่าหัลักท้ท� ำาใหั้ธินิาค่ารเป็นิธินิาค่ารช่ันิ� นิำาของประเทศมิาอย่างต่อเนิ่อ� ง
เป็นิสุิ�งท้�ทุกค่นิในิธินิาค่ารจ่ะต้องร่วมิกันิรักษีาไว้ โด้ยจ่ะต้องค่ำานิ่งถื่งและ
นิำามิาใช่้ในิทุกกรณ์้ ค่่อ “ใหั้บี้ริการทางการเงินิท้�สุร้างค่วามิพ่งพอใจ่แก่
ลูกค่้า” ตามิแนิวทาง “เพ่อ� นิคู่ค่่ ด้ิ มิิตรคู่บี้่ า้ นิ” โด้ยมิ้ปรัช่ญาการทำางานิด้ังนิ้�
• ใหั้บี้ริการท้�เป็นิเลิศในิทัศนิะของลูกค่้า
• ปฏิิบี้ัติงานิอย่างมิ้คุ่ณ์ภาพ

• ปฏิิบี้ัติงานิในิลักษีณ์ะของผืู่้มิ้จ่รรยาบี้รรณ์ และเป็นิมิ่ออาช่้พ
• มิุง่ มิันิ� ท้จ่� ะร่วมิมิ่อกันิทำางานิเป็นิท้มิด้้วยค่วามิเป็นินิำา� หันิ่ง� ใจ่เด้้ยวกันิ
• ใหั้ค่วามิสุำาค่ัญในิการพัฒนิาพนิักงานิ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ มิ้ กำา หันิด้กลยุ ท ธิ์ แ ละแผื่นิงานิธิุ ร กิ จ่ ทั� ง
ระยะสุั�นิระยะยาวเพ่�อเป็นิกรอบี้ในิการด้ำาเนิินิงานิของหันิ่วยงานิภายในิ
ธินิาค่าร โด้ยค่ำานิ่งถื่งปัจ่จ่ัยทางเศรษีฐกิจ่ นิโยบี้ายภาค่รัฐ และแนิวโนิ้มิ
การเปล้�ยนิแปลงในิอนิาค่ต และร่วมิกับี้ฝ่ายจ่ัด้การจ่ัด้ทำากลยุทธิ์และ
แผื่นิงานิธิุรกิจ่ประจ่ำาปีทสุ้� อด้ค่ล้องกับี้จุ่ด้มิุ่งหัมิายของธินิาค่าร โด้ยค่ำานิ่ง
ถื่งสุภาวะเศรษีฐกิจ่สุภาพแวด้ล้อมิทางธิุรกิจ่ ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้ย� ง เพ่อ� ใหั้การ
ด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารเป็นิไปตามิจุ่ด้มิุ่งหัมิายของธินิาค่าร พร้อมิทั�ง
ติด้ตามิดู้แลใหั้มิก้ ารนิำากลยุทธิ์ของธินิาค่ารไปปฏิิบี้ตั แิ ละใหั้มิก้ ารรายงานิ
ผื่ลการด้ำาเนิินิงานิเท้ยบี้กับี้แผื่นิงานิเป็นิประจ่ำา รวมิทัง� ดู้แลใหั้มิก้ ารจ่ัด้สุรร
ทรัพยากรใหั้เพ้ยงพอกับี้การด้ำาเนิินิการตามิแผื่นิงานิธิุรกิจ่
3. เสำริมสำร้างคณะกรรมการท่ม
� ปี
่ ระสำิทธัิผล

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ขนิาด้และโค่รงสุร้างท้�เหัมิาะสุมิกับี้ขนิาด้ธิุรกิจ่
ของธินิาค่าร และประกอบี้กรรมิการท้�มิ้ค่วามิหัลากหัลายในิด้้านิค่วามิรู้
ค่วามิสุามิารถื ประสุบี้การณ์์ ทักษีะและค่วามิเช่้ย� วช่าญ ทัง� ในิด้้านิการเงินิ
การธินิาค่าร การบี้ริหัารธิุรกิจ่ กฎหัมิาย และเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ ซึ่่ง� เป็นิ
ประโยช่นิ์ต่อการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่าร
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้กรรมิการจ่ำานิวนิ
18 ค่นิ เป็นิกรรมิการอิสุระจ่ำานิวนิ 8 ค่นิ ค่ิด้เป็นิสุัด้สุ่วนิร้อยละ 44.44
ของจ่ำานิวนิกรรมิการทั�งหัมิด้ ได้้แก่ นิายโกวิท โปษียานินิท์ หัมิ่อมิเจ่้า
มิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล นิายพรเทพ พรประภา นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ นิายอรุณ์
จ่ิรช่วาลา นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ และนิายพิเช่ฐ
ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ กรรมิการท้�ไมิ่เป็นิผืู่้บี้ริหัารจ่ำานิวนิ 1 ค่นิ ได้้แก่ นิายปิติ
สุิทธิิอำานิวย ซึ่่ง� เป็นิประธิานิกรรมิการ และกรรมิการท้เ� ป็นิผืู่บี้้ ริหัารจ่ำานิวนิ
9 ค่นิ ได้้แก่ นิายเด้ช่า ตุลานิันิท์ นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์ นิายสุิงหั์
ตังฑ์ัตสุวัสุด้ิ� นิายช่าติศริ ิ โสุภณ์พนิิช่ นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์ นิายช่าญศักด้ิ�
เฟื้้�องฟืู้ นิายจ่รัมิพร โช่ติกเสุถื้ยร นิายบีุ้ญสุ่ง บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์ และ
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์
อนิ่ง� พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิรเิ ด้ช่ ลาออกจ่ากตำาแหันิ่งกรรมิการมิ้ผื่ลตัง� แต่
วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 เป็นิต้นิไป
บที่บาที่ หนึ่้าที่่� และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการธนึ่าคืาร
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ หันิ้ าท้� แ ละค่วามิรั บี้ผื่ิ ด้ ช่อบี้ในิการ
กำา หันิด้และทบี้ทวนิวิ สุั ย ทั ศ นิ์ ภารกิ จ่ และเป้ า หัมิายของธินิาค่าร
พิ จ่ ารณ์ากลยุ ท ธิ์ แ ละแผื่นิธิุ ร กิ จ่ ดู้ แ ลการบี้ริ หั ารจ่ั ด้ การทรั พ ยากร
บีุ้ ค่ ค่ล ดู้ แ ลใหั้ มิ้ ร ะบี้บี้การค่วบี้คุ่ มิ และตรวจ่สุอบี้มิ้ ป ระสุิ ท ธิิ ภ าพ
และประสุิ ท ธิิ ผื่ ล ติ ด้ ตามิค่วามิค่่ บี้ หันิ้ า และผื่ลการด้ำา เนิิ นิ งานิของ
ธินิาค่าร กำา หันิด้เงิ นิ ปั นิ ผื่ลระหัว่ า งกาลใหั้ แ ก่ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ดู้ แ ลการ
ปฏิิ บี้ั ติ ก ารใหั้ เ ป็ นิ ไปตามิกฎหัมิาย นิโยบี้ายของธินิาค่าร และมิติ
ของท้� ป ระชุ่ มิ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ตลอด้จ่นิดู้ แ ลใหั้ มิ้ ก ารบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย ง
ท้� เ ก้� ย วข้ อ ง โด้ยการกำา หันิด้นิโยบี้ายการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย ง รวมิทั� ง
วิธิแ้ ละกระบี้วนิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งท้ค่� รอบี้ค่ลุมิค่วามิเสุ้ย� งท้มิ� นิ้ ยั สุำาค่ัญ
ต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร นิอกจ่ากนิ้� ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
มิ้อำานิาจ่อนิุมิัติกลยุทธิ์และแผื่นิธิุรกิจ่ทั�งระยะสุั�นิและระยะยาว นิโยบี้าย
ต่ า ง ๆ จ่รรยาบี้รรณ์ธิุ ร กิ จ่ จ่รรยาบี้รรณ์พนิั ก งานิ การแต่ ง ตั� ง และ

รายงานประจำาปี 2563 —

เปล้�ยนิแปลงผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง และเร่�องท้�กฎหัมิายหัร่อระเบี้้ยบี้บี้ังค่ับี้
ภายในิธินิาค่ารกำาหันิด้ว่าจ่ะต้องได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
การแบ่งแยกบที่บาที่ หนึ่้าที่่� และคืวามรับผิดชื้อบ
ธินิาค่ารมิ้การแบี้่งแยกบี้ทบี้าท หันิ้าท้� และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ระหัว่าง
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารและฝ่ายจ่ัด้การอย่างช่ัด้เจ่นิ และแบี้่งแยกตำาแหันิ่ง
และอำานิาจ่หันิ้าท้ข� องประธิานิกรรมิการธินิาค่าร ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร
และกรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ โด้ยทั�งสุามิตำาแหันิ่งไมิ่ได้้เป็นิบีุ้ค่ค่ลเด้้ยวกันิ
เพ่อ� ประสุิทธิิภาพและค่วามิโปร่งใสุของการกำากับี้ดู้แลและการด้ำาเนิินิงานิ
ภายในิธินิาค่าร ฝ่ายจ่ัด้การทำาหันิ้าท้�บี้ริหัารงานิและขับี้เค่ล่�อนิใหั้เป็นิไป
ตามินิโยบี้าย กลยุทธิ์ และเป้าหัมิายท้�กำาหันิด้โด้ยค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
รวมิถื่ ง พิ จ่ ารณ์ากำา หันิด้แนิวทางการด้ำา เนิิ นิ งานิและแผื่นิปฏิิ บี้ั ติ ก าร
ระบี้บี้งานิ กระบี้วนิการทำางานิ การบี้ริหัารทรัพยากรบีุ้ค่ค่ลและทรัพยากร
อ่�นิ ๆ ท้�เหัมิาะสุมิและสุามิารถืบี้รรลุเป้าหัมิายท้�กำาหันิด้ไว้
บที่บาที่และหนึ่้าที่่�ของปัระธานึ่กรรมการ
ประธิานิกรรมิการในิฐานิะผืู่้นิำาของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้หันิ้าท้�ดู้แล
ใหั้การปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ข� องค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารเป็นิไปอย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ
ประธิานิกรรมิการมิ้หันิ้าท้� ด้ังนิ้�
1. พิจ่ารณ์ากำาหันิด้วาระการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
2. เร้ยกประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารโด้ยมิอบี้หัมิายใหั้เลขานิุการ
บี้ริ ษีั ท เป็ นิ ผืู่้ จ่ั ด้ สุ่ ง หันิั ง สุ่ อ เช่ิ ญ ประชุ่ มิ และเอกสุารประกอบี้
การประชุ่มิใหั้แก่กรรมิการล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ
3. เป็นิประธิานิในิท้�ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร และด้ำาเนิินิการ
ประชุ่มิใหั้เป็นิไปตามิระเบี้้ยบี้วาระ จ่ัด้สุรรเวลาใหั้เพ้ยงพอสุำาหัรับี้
การนิำาเสุนิอรายละเอ้ยด้ในิแต่ละวาระ เปิด้โอกาสุและสุ่งเสุริมิ
ใหั้กรรมิการได้้แสุด้งค่วามิเหั็นิในิประเด้็นิท้�นิำาเสุนิอในิท้�ประชุ่มิ
ได้้อย่างอิสุระ
4. เสุริมิสุร้างค่วามิสุัมิพันิธิ์อันิด้้ในิระหัว่างกรรมิการ
นิอกจ่ากนิั�นิ ประธิานิกรรมิการทำาหันิ้าท้�เป็นิประธิานิท้�ประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ
และด้ำาเนิิ นิการประชุ่ มิใหั้เป็นิไปตามิระเบี้้ ยบี้วาระและข้อบี้ังค่ับี้ของ
ธินิาค่าร โด้ยจ่ัด้สุรรเวลาใหั้เหัมิาะสุมิกับี้เนิ่�อหัาของแต่ละระเบี้้ยบี้วาระ
ตลอด้จ่นิเปิด้โอกาสุใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้นิทุกรายได้้ซึ่ักถืามิ และแสุด้งค่วามิค่ิด้เหั็นิ
อย่างเท่าเท้ยมิกันิ พร้อมิทั�งดู้แลใหั้มิ้การตอบี้ข้อซึ่ักถืามิของผืู่้ถื่อหัุ้นิ
คืณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้แต่งตั�งค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อย 5 ค่ณ์ะ ได้้แก่
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและ
กำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง และค่ณ์ะกรรมิการ
กำากับี้ดู้แลกิจ่การ เพ่�อทำาหันิ้าท้�กลั�นิกรอง เสุนิอค่วามิเหั็นิ ติด้ตามิ
และกำากับี้ดู้แลการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารตามิท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิายจ่าก
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร เพ่�อช่่วยใหั้การปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารเป็นิไปอย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ โด้ยค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยมิ้หันิ้าท้�
รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
(ก) คณะกรรมการบริหาร

องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการบริหาร
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารประกอบี้ด้้วยกรรมิการ
ท้�เป็นิผืู่้บี้ริหัารจ่ำานิวนิ 8 ท่านิ ด้ังมิ้รายช่่�อต่อไปนิ้�
1. นิายเด้ช่า
ตุลานิันิท์
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร
2. นิายอมิร
จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์ กรรมิการบี้ริหัาร

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นิายสุิงหั์
นิายช่าติศิริ
นิายสุุวรรณ์
นิายจ่รัมิพร
นิายช่าญศักด้ิ�
นิายทว้ลาภ

ตังทัตสุวัสุด้ิ�
โสุภณ์พนิิช่
แทนิสุถืิตย์
โช่ติกเสุถื้ยร
เฟื้้�องฟืู้
ฤทธิาภิรมิย์
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กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร

อำานึ่าจหนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการบริหาร
1. พิ จ่ ารณ์านิโยบี้าย เป้ า หัมิาย โค่รงสุร้ า งองค่์ ก ร แผื่นิธิุ ร กิ จ่ และ
งบี้ประมิาณ์ประจ่ำาปีเพ่�อเสุนิอใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารพิจ่ารณ์า
อนิุมิัติ
2. ค่วบี้คุ่มิดู้แลใหั้มิ้การปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้าย แผื่นิกลยุทธิ์และแผื่นิธิุรกิจ่
ท้�ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารอนิุมิัติ
3. พิ จ่ ารณ์าอนิุ มิั ติ สุิ นิ เช่่� อ การปรั บี้ ปรุ ง โค่รงสุร้ า งหันิ้� การลงทุ นิ
ตลอด้จ่นิการด้ำาเนิินิงานิต่าง ๆ ของธินิาค่าร อันิเป็นิการประกอบี้ธิุรกิจ่
ปกติหัร่อเก้�ยวเนิ่�องกับี้การประกอบี้ธิุรกิจ่ปกติของธินิาค่าร ภายในิ
ขอบี้เขตอำานิาจ่ท้�ได้้รับี้จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
4. พิจ่ารณ์าเร่�องต่าง ๆ ซึ่่�งต้องได้้รับี้การอนิุมิัติหัร่อค่วามิเหั็นิช่อบี้
จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารหัร่อท้�ประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ ตามิกฎหัมิายหัร่อ
ข้อบี้ังค่ับี้ของธินิาค่าร
การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการบริหาร
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารมิ้การประชุ่มิร่วมิกันิทุกสุัปด้าหั์ เพ่อ� พิจ่ารณ์าเร่อ� งต่าง ๆ
ตามิหันิ้าท้�ท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิาย
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการบริหาร
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารมิ้หันิ้าท้�รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
(ข) คณะกรรมการติรวัจำสำอบ

วัต่ถุปัระสี่งคื์
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้หันิ้าท้�กาำ กับี้ดู้แลและติด้ตามิใหั้ธินิาค่ารและ
บี้ริ ษีัท ในิกลุ่มิ ธิุ ร กิ จ่ ทางการเงิ นิ ของธินิาค่ารปฏิิ บี้ัติต ามินิโยบี้ายของ
กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิ สุอบี้ทานิใหั้รายงานิทางการเงินิ ระบี้บี้ค่วบี้คุ่มิภายในิ
และการปฏิิบี้ตั ติ ามิกฎระเบี้้ยบี้ต่าง ๆ ของธินิาค่ารมิ้ค่วามิถืูกต้อง เพ้ยงพอ
และเหัมิาะสุมิ รวมิถื่งการตรวจ่สุอบี้การกระทำาท้อ� าจ่มิิช่อบี้ ดู้แลรายการ
ท้�อาจ่มิ้ค่วามิขัด้แย้งของผื่ลประโยช่นิ์ หัร่อรายการท้�มิ้ค่วามิเก้�ยวโยงกันิ
ของกรรมิการ และการพิจ่ารณ์าค่ัด้เล่อกและการประสุานิงานิกับี้ผืู่สุ้ อบี้บี้ัญช่้
ของธินิาค่าร
องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ มิ้จ่ำานิวนิ 3 ท่านิ
เนิ่�องจ่ากพลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ได้้ลาออกจ่ากตำาแหันิ่งกรรมิการ
และประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ มิ้ผื่ลตั�งแต่วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ซึ่่�ง
ท้�ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ค่รั�งท้� 13/2563 เมิ่�อวันิท้� 24 ธิันิวาค่มิ
2563 ได้้แต่งตัง� นิางเกศินิ้ วิฑ์รู ช่าติ กรรมิการตรวจ่สุอบี้ ซึ่่ง� เป็นิผืู่ท้ มิ�้ ค่้ วามิรู้
และค่วามิเช่้�ยวช่าญด้้านิการบี้ัญช่้และการเงินิ เป็นิประธิานิกรรมิการ
ตรวจ่สุอบี้แทนิ โด้ยมิ้ผื่ลตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2564
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ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ชุ่ด้ปัจ่จุ่บี้ันิประกอบี้ด้้วยกรรมิการอิสุระ 3 ท่านิ
มิ้รายช่่�อด้ังต่อไปนิ้�
1. นิางเกศินิ้
วิฑ์ูรช่าติ ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้
2. หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
กรรมิการตรวจ่สุอบี้
3. นิายอรุณ์
จ่ิรช่วาลา กรรมิการตรวจ่สุอบี้
ทั�งนิ้� ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้วาระการด้ำารงตำาแหันิ่งค่ราวละ 2 ปี
หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
1. สุอบี้ทานิใหั้ มิ้ ก ารรายงานิทางการเงิ นิ อย่ า งถืู ก ต้ อ งและเพ้ย งพอ
โด้ยการประสุานิงานิกับี้ผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้และผืู่้บี้ริหัารท้�รับี้ผื่ิด้ช่อบี้จ่ัด้ทำา
รายงานิทางการเงินิ
2. สุอบี้ทานิและประเมิินิผื่ลใหั้มิ้ระบี้บี้ค่วบี้คุ่มิภายในิ (Internal Control)
และการตรวจ่สุอบี้ภายในิ (Internal Audit) ท้เ� หัมิาะสุมิและมิ้ประสุิทธิิผื่ล
โด้ยสุอบี้ทานิร่ ว มิกั บี้ ผืู่้ สุ อบี้บี้ั ญ ช่้ แ ละสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่ มิ
และพิจ่ารณ์าค่วามิเป็นิอิสุระของสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิ ตลอด้จ่นิ
ใหั้ ค่ วามิเหั็ นิ ช่อบี้ในิการพิ จ่ ารณ์าแต่ ง ตั� ง โยกย้ า ย ค่่ า ตอบี้แทนิ
การประเมิินิผื่ลงานิ และการถือด้ถือนิผืู่จ่้ ด้ั การสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิ
3. พิจ่ารณ์าใหั้ค่วามิเหั็นิช่อบี้แผื่นิการตรวจ่สุอบี้และการเปล้�ยนิแปลงท้�
สุำาค่ัญ รวมิทั�งดู้แลใหั้มิั�นิใจ่ว่า สุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิได้้รับี้การ
จ่ัด้สุรรทรัพยากรและบีุ้ค่ลากรอย่างเพ้ยงพอเหัมิาะสุมิ เพ่อ� ใหั้สุามิารถื
ปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ได้้บี้รรลุตามิวัตถืุประสุงค่์ และไมิ่มิ้ข้อจ่ำากัด้ใด้ๆ ในิการ
เข้าถื่งข้อมิูล และเอกสุารท้�จ่ำาเป็นิในิการปฏิิบี้ัติงานิตรวจ่สุอบี้
4. พิจ่ารณ์า ค่ัด้เล่อก เสุนิอแต่งตั�งบีุ้ค่ค่ลซึ่่�งมิ้ค่วามิเป็นิอิสุระเพ่�อทำา
หันิ้าท้�เป็นิผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ และเสุนิอค่่าตอบี้แทนิของบีุ้ค่ค่ลด้ังกล่าว
รวมิทัง� เข้าร่วมิประชุ่มิกับี้ผืู่สุ้ อบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร โด้ยไมิ่มิฝ้ า่ ยจ่ัด้การ
เข้าร่วมิประชุ่มิด้้วยอย่างนิ้อยปีละ 1 ค่รั�ง
5. สุอบี้ทานิการปฏิิบี้ตั ติ ามิกฎหัมิายว่าด้้วยหัลักทรัพย์และตลาด้หัลักทรัพย์
ข้อกำาหันิด้ของตลาด้หัลักทรัพย์ หัร่อกฎหัมิายท้เ� ก้ย� วข้องกับี้ธิุรกิจ่ของ
สุถืาบี้ันิการเงินิ
6. พิ จ่ ารณ์ารายการท้� เก้� ยวโยงกั นิ หัร่อ รายการท้�อาจ่มิ้ค่ วามิขั ด้แย้ ง
ทางผื่ลประโยช่นิ์ใหั้เป็นิไปตามิกฎหัมิายและข้อกำาหันิด้ของทางการ
ท้�เก้�ยวข้อง เพ่�อใหั้มิั�นิใจ่ว่ารายการด้ังกล่าวสุมิเหัตุสุมิผื่ลและเป็นิ
ประโยช่นิ์สุูงสุุด้ต่อธินิาค่าร และดู้แลการเปิด้เผื่ยข้อมิูลใหั้มิ้ค่วามิ
ถืูกต้องและค่รบี้ถื้วนิ
7. เร้ยกเอกสุาร ข้อมิูล หัร่อเช่ิญฝ่ายบี้ริหัาร และหันิ่วยงานิท้�เก้�ยวข้อง
มิาใหั้ค่ำาช่้แ� จ่งในิสุ่วนิท้เ� ก้ย� วข้องกับี้การปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ข� องค่ณ์ะกรรมิการ
ตรวจ่สุอบี้
8. จ่ัด้ทำารายงานิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ โด้ย
เปิด้เผื่ยไว้ในิรายงานิประจ่ำาปีของธินิาค่าร ซึ่่�งรายงานิด้ังกล่าวต้อง
ลงนิามิโด้ยประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้
9. รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร กรณ์้ท้�ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้
พบี้หัร่อมิ้ข้อสุงสุัยว่ามิ้รายการหัร่อการกระทำาท้�อาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้
อย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญต่อฐานิะการเงินิและผื่ลการด้ำาเนิินิงานิ เพ่�อด้ำาเนิินิ
การปรับี้ปรุงแก้ไขภายในิเวลาท้�กำาหันิด้
10. พิ จ่ ารณ์าว่ า จ่้ า งผืู่้ เช่้� ย วช่าญเฉพาะด้้ า นิมิาใหั้ ค่ำา ปร่ ก ษีาได้้ ต ามิท้�
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้พิจ่ารณ์าว่าเหัมิาะสุมิ
11. ปฏิิบี้ัติการอ่�นิใด้ตามิท้�ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิอบี้หัมิาย ด้้วยค่วามิ
เหั็นิช่อบี้ของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้

การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้กำาหันิด้ใหั้มิก้ ารประชุ่มิร่วมิกันิเพ่อ� พิจ่ารณ์าเร่อ� ง
ต่าง ๆ ท้�อยู่ภายในิขอบี้เขตค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้อย่างนิ้อย 3 เด้่อนิต่อค่รั�ง
และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิ�มิเติมิตามิค่วามิจ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ รวมิทั�งมิ้
การทบี้ทวนิกฎบี้ัตรของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้อย่างนิ้อยปีละ 1 ค่รั�ง
ทัง� นิ้� ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้การประชุ่มิทัง� หัมิด้ 18 ค่รัง�
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้หันิ้าท้ร� ายงานิการด้ำาเนิินิงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารทุกค่รั�งท้�มิ้การประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้
(ค) คณะกรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ

วัต่ถุปัระสี่งคื์
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิมิ้หันิ้าท้�ในิการพิจ่ารณ์า
ค่ั ด้ เล่ อ กและเสุนิอช่่� อ บีุ้ ค่ ค่ลเพ่� อ แต่ ง ตั� ง เป็ นิ กรรมิการ กรรมิการในิ
ค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยต่าง ๆ และผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ตลอด้จ่นิพิจ่ารณ์า
ค่่าตอบี้แทนิท้�เหัมิาะสุมิใหั้แก่กรรมิการ กรรมิการชุ่ด้ย่อยและผืู่้บี้ริหัาร
ระด้ับี้สุูง
องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ด
คื่าต่อบแที่นึ่
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
ประกอบี้ด้้วยกรรมิการอิสุระจ่ำานิวนิ 3 ท่านิ มิ้รายช่่�อด้ังต่อไปนิ้�
1. นิายโกวิทย์
โปษียานินิท์ ประธิานิกรรมิการสุรรหัาและ
กำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
2. นิายพรเทพ
พรประภา กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้
ค่่าตอบี้แทนิ
3. หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้
ค่่าตอบี้แทนิ
ทั� งนิ้� ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่ าตอบี้แทนิมิ้วาระการด้ำา รง
ตำาแหันิ่งค่ราวละ 2 ปี
หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ด
คื่าต่อบแที่นึ่
1. กำา หันิด้นิโยบี้าย หัลั ก เกณ์ฑ์์ และวิ ธิ้ ก ารในิการสุรรหัาบีุ้ ค่ ค่ล
เพ่� อ ด้ำา รงตำา แหันิ่ ง กรรมิการ และผืู่้ บี้ ริ หั ารระด้ั บี้ สุู ง ตั� ง แต่ ร ะด้ั บี้
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข�นิ่ ไป
2. กำาหันิด้นิโยบี้ายและหัลักเกณ์ฑ์์การจ่่ายค่่าตอบี้แทนิและผื่ลประโยช่นิ์
อ่�นิ รวมิถื่งจ่ำานิวนิค่่าตอบี้แทนิและผื่ลประโยช่นิ์อ่�นิท้�ใหั้แก่กรรมิการ
และผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข่�นิไป
3. ค่ัด้เล่อกและเสุนิอช่่อ� บีุ้ค่ค่ลท้มิ� ค่้ ณ์
ุ สุมิบี้ัตเิ หัมิาะสุมิ เพ่อ� ด้ำารงตำาแหันิ่ง
ต่างๆ ด้ังต่อไปนิ้� เพ่�อเสุนิอต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
(1) กรรมิการ
(2) กรรมิการในิค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยต่าง ๆ
(3) ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข่�นิไป
4. ดู้แลใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ขนิาด้และองค่์ประกอบี้ท้เ� หัมิาะสุมิกับี้
องค่์กรและกลยุทธิ์ทางธิุรกิจ่ รวมิถื่งมิ้การปรับี้เปล้ย� นิใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้
สุภาพแวด้ล้อมิท้เ� ปล้ย� นิแปลงไป และค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารประกอบี้
ด้้วยบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้ค่วามิรู้ค่วามิสุามิารถืและประสุบี้การณ์์ในิด้้านิต่าง ๆ

รายงานประจำาปี 2563 —

5. ดู้แลใหั้กรรมิการและผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ข่�นิไปของธินิาค่าร ได้้รับี้ผื่ลตอบี้แทนิท้�เหัมิาะสุมิกับี้หันิ้าท้�และค่วามิ
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้ท้�ตนิมิ้
6. กำา หันิด้แนิวทางการประเมิิ นิ ผื่ลงานิของกรรมิการและผืู่้ บี้ ริ หั าร
ระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข่�นิไป เพ่�อพิจ่ารณ์ากำาหันิด้
ผื่ลตอบี้แทนิประจ่ำา ปี โด้ยค่ำา นิ่ ง ถื่ ง หันิ้ า ท้� ค่ วามิรั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้ และ
ค่วามิเสุ้�ยงท้�เก้�ยวข้อง รวมิถื่งใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การเพิ�มิมิูลค่่าของ
สุ่วนิของผืู่้ถื่อหัุ้นิในิระยะยาว ประกอบี้การพิจ่ารณ์าประเมิินิผื่ลด้้วย
7. เปิด้เผื่ยรายงานิการด้ำาเนิินิงานิของค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้
ค่่าตอบี้แทนิไว้ในิรายงานิประจ่ำาปีของธินิาค่าร
การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ดคื่าต่อบแที่นึ่
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิกำาหันิด้ใหั้มิ้การประชุ่มิ
ร่ ว มิกั นิ เพ่� อ พิ จ่ ารณ์าเร่� อ งต่ า ง ๆ ตามิท้� ไ ด้้ รั บี้ มิอบี้หัมิายอย่ า งนิ้ อ ย
ปีละ 2 ค่รัง� และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิมิ� เติมิตามิค่วามิจ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ
ทั�งนิ้� ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิมิ้การ
ประชุ่มิทั�งหัมิด้ 11 ค่รั�ง
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ดคื่าต่อบแที่นึ่
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิมิ้ หั นิ้ า ท้� ร ายงานิการ
ด้ำาเนิินิงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารทุกค่รัง� ท้มิ� ก้ ารประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการ
สุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
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2. ดู้แลใหั้ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้ายและกลยุทธิ์การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยง และบี้ริหัารกิจ่การของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิใหั้มิ้ปริมิาณ์
ค่วามิเสุ้�ยงอยู่ในิระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้
3. พิจ่ารณ์ากลยุทธิ์ในิการบี้ริหัารเงินิกองทุนิและสุภาพค่ล่องใหั้รองรับี้
ค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ ของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ และมิ้ค่วามิสุอด้ค่ล้อง
กับี้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้ตามิท้�ได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่าร
4. ทบี้ทวนิ สุอบี้ทานิค่วามิเพ้ยงพอและประสุิทธิิผื่ลของนิโยบี้ายและ
กลยุทธิ์การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง รวมิถื่งระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้
อย่างนิ้อยปีละค่รั�งหัร่อเมิ่�อมิ้การเปล้�ยนิแปลงท้�มิ้นิัยสุำาค่ัญ
5. ค่วบี้คุ่มิ ติด้ตามิ ตรวจ่สุอบี้ และดู้แลใหั้บี้ริษีัทในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการ
เงินิด้ำาเนิินิการตามินิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงท้�ได้้กำาหันิด้ไว้ รวมิ
ทั�งทบี้ทวนิค่วามิเพ้ยงพอของนิโยบี้ายและค่วามิมิ้ประสุิทธิิผื่ลของ
นิโยบี้ายท้�กำาหันิด้อย่างนิ้อยปีละค่รั�ง และรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่าร
6. รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารถื่งฐานิะค่วามิเสุ้�ยง ประสุิทธิิภาพ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง และสุถืานิะการปฏิิบี้ัติตามิวัฒนิธิรรมิองค่์กรท้�
ค่ำานิ่งถื่งค่วามิเสุ้�ยง ตลอด้จ่นิปัจ่จ่ัยและปัญหัาท้�มิ้นิัยสุำาค่ัญ และสุิ�ง
ท้�ต้องปรับี้ปรุงแก้ไขเพ่�อใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายและกลยุทธิ์ในิการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ
7. มิ้สุ่วนิร่วมิในิการประเมิินิประสุิทธิิภาพและประสุิทธิิผื่ลในิการปฏิิบี้ัติ
งานิของผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง

(ง) คณะกรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง

การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
ค่ณ์ะกรรมิการกำา กั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งกำา หันิด้ใหั้ มิ้ ก ารประชุ่ มิ ร่ ว มิกั นิ เพ่� อ
พิจ่ารณ์าเร่�องต่าง ๆ ตามิท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิายอย่างนิ้อย 3 เด้่อนิต่อค่รั�ง
และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิ�มิเติมิตามิค่วามิจ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ ทั�งนิ้�
ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� งมิ้การประชุ่มิทัง� หัมิด้ 13 ค่รัง�

องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยงประกอบี้ด้้วย
กรรมิการอิสุระจ่ำานิวนิ 2 ท่านิ และกรรมิการท้เ� ป็นิผืู่บี้้ ริหัารจ่ำานิวนิ 2 ท่านิ
ด้ังมิ้รายช่่�อต่อไปนิ้�
1. นิายอรุณ์
จ่ิรช่วาลา
ประธิานิกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� ง
2. นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
3. นิายอมิร
จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์ กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
4. นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง

การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
ค่ณ์ะกรรมิการกำา กั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งมิ้ หั นิ้ า ท้� ร ายงานิการด้ำา เนิิ นิ งานิต่ อ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารทุกค่รัง� ท้มิ� ก้ ารประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� ง

วัต่ถุปัระสี่งคื์
เพ่�อปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�กาำ กับี้ดู้แลในิเร่�องการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่ารและ
กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิใหั้เป็นิไปอย่างมิ้ระบี้บี้และต่อเนิ่อ� ง มิ้ประสุิทธิิภาพและ
ประสุิทธิิผื่ล และเป็นิไปตามิแผื่นิกลยุทธิ์และนิโยบี้ายบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งโด้ยรวมิ

หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
1. กำาหันิด้นิโยบี้ายเพ่�อเสุนิอต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร เพ่�อพิจ่ารณ์า
ในิเร่� อ งของการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งทั� ง ของธินิาค่ารและกลุ่ มิ ธิุ ร กิ จ่
ทางการเงินิ โด้ยองค่์ประกอบี้ของนิโยบี้ายค่รอบี้ค่ลุมิถื่ง
– ประเภทค่วามิเสุ้�ยงท้�สุำาค่ัญ
– การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิการทำาธิุรกรรมิระหัว่างกันิภายในิกลุ่มิ
ธิุรกิจ่ทางการเงินิ
– กระบี้วนิการและวิธิ้การในิการประเมิินิและการวัด้ค่วามิเสุ้�ยง
– การค่วบี้คุ่มิและการจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� ง เช่่นิ การกำาหันิด้ระด้ับี้ค่วามิ
เสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้ เป็นิต้นิ
– การบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่�องทางธิุรกิจ่ (BCM) และการจ่ัด้ทำาแผื่นิ
รองรับี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่�อง (BCP)

(จำ) คณะกรรมการกำากับดำูแลกิจำการ

ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การทำาหันิ้าท้สุ� นิับี้สุนิุนิการปฏิิบี้ตั งิ านิของค่ณ์ะ
กรรมิการธินิาค่ารในิด้้านิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้และด้้านิค่วามิยั�งย่นิ
องคื์ปัระกอบของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การประกอบี้ด้้วย
กรรมิการอิสุระ 1 ท่านิ กรรมิการท้�ไมิ่เป็นิผืู่้บี้ริหัาร 1 ท่านิ และกรรมิการ
ท้�เป็นิผืู่้บี้ริหัาร 1 ท่านิ ด้ังมิ้รายช่่�อต่อไปนิ้�
สุิทธิิอำานิวย
ประธิานิกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
1. นิายปิติ
2. นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
3. นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์
กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
ทัง� นิ้� ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การมิ้วาระการด้ำารงตำาแหันิ่งค่ราวละ 3 ปี
หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
1. กำาหันิด้หัลักการด้้านิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้และด้้านิค่วามิยั�งย่นิ
ท้�มิ้ประสุิทธิิผื่ลและเหัมิาะสุมิกับี้ธินิาค่าร
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7. ทบี้ทวนิและรายงานิผื่ลการด้ำาเนิินิงานิด้้านิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การและ
ด้้านิค่วามิยั�งย่นิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร รวมิทั�งใหั้ค่วามิเหั็นิและ
ข้อเสุนิอแนิะเพ่�อแก้ไขปรับี้ปรุงตามิค่วามิเหัมิาะสุมิ

2. กำาหันิด้และทบี้ทวนิแนิวทางปฏิิบี้ตั ทิ ด้�้ ข้ องการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ รวมิถื่ง
จ่ัด้ทำา และทบี้ทวนิจ่รรยาบี้รรณ์ในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ จ่รรยาบี้รรณ์ของ
พนิักงานิ และจ่รรยาบี้รรณ์ของคู่่ค่้า
3. พิจ่ารณ์าและเสุนิอแนิะข้อพ่งปฏิิบี้ัติท้�ด้้ (Best Practice) สุำาหัรับี้
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร และเสุนิอข้อบี้ังค่ับี้ค่ณ์ะกรรมิการ (Board of
Directors Charter) สุำาหัรับี้ค่ณ์ะกรรมิการท้ธิ� นิาค่ารแต่งตัง� ทุกชุ่ด้
4. พิ จ่ ารณ์าแผื่นิยุ ท ธิศาสุตร์ ด้้ า นิค่วามิยั� ง ย่ นิ ท้� เ หัมิาะสุมิกั บี้ การ
ด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร และบี้ริบี้ททางสุังค่มิ สุิ�งแวด้ล้อมิ และ
ธิรรมิาภิบี้าล
5. ใหั้ค่วามิค่ิด้เหั็นิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร หัร่อค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้
ค่วามิเสุ้ย� งในิประเด้็นิท้เ� ก้ย� วข้องกับี้การบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� ง และ
ผื่ลกระทบี้ด้้านิสุิ�งแวด้ล้อมิ สุังค่มิและธิรรมิาภิบี้าล รวมิถื่งการผื่นิวก
ประเด้็นิด้้านิสุังค่มิ สุิ�งแวด้ล้อมิและธิรรมิาภิบี้าล เข้าไปในิการด้ำาเนิินิ
งานิด้้านิต่างๆ ของธินิาค่าร
6. ดู้แลใหั้หัลักการด้้านิกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้และด้้านิค่วามิยั�งย่นิมิ้ผื่ล
ในิทางปฏิิบี้ัติ และด้ำาเนิินิงานิภายใต้แผื่นิยุทธิศาสุตร์ด้้านิค่วามิยั�งย่นิ

การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การกำาหันิด้ใหั้มิ้การประชุ่มิเพ่�อพิจ่ารณ์า
เร่�องต่าง ๆ ไตรมิาสุละ 1 ค่รั�ง และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิ�มิเติมิตามิค่วามิ
จ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ ทั�งนิ้� ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการดู้แลกิจ่การ
มิ้การประชุ่มิทั�งหัมิด้ 4 ค่รั�ง
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การมิ้หันิ้าท้ร� ายงานิใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
ทราบี้ทุกค่รั�งท้�มิ้การประชุ่มิ

สุรุปการเข้าร่วมิประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการและค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยต่าง ๆ ของกรรมิการในิปี 2563 ด้ังนิ้�
หันิ่วย : จ่ำานิวนิค่รั�งท้�เข้าร่วมิประชุ่มิ

รายชื้ื�อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นิายปิติ
นิายเด้ช่า
พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์
นิายโกวิทย์
นิายอรุณ์
นิายสุิงหั์
นิายอมิร
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ
นิายพรเทพ
นิางเกศินิ้
นิายโช่ค่ช่ัย
นิายศิริ
นิายพิเช่ฐ
นิายช่าติศิริ
นิายสุุวรรณ์
นิายช่าญศักด้ิ�
นิายจ่รัมิพร
นิายบีุ้ญสุ่ง
นิายทว้ลาภ

หัมิายเหัตุ:

สุิทธิิอำานิวย
ตุลานิันิท์
ศิริเด้ช่/1
โปษียานินิท์
จ่ิรช่วาลา
ตังทัตสุวัสุด้ิ�
จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
ยุค่ล
พรประภา
วิฑ์ูรช่าติ
นิิลเจ่้ยรสุกุล
จ่ิระพงษี์พันิธิ์/2
ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์/3
โสุภณ์พนิิช่
แทนิสุถืิตย์
เฟื้้�องฟืู้
โช่ติกเสุถื้ยร
บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์
ฤทธิาภิรมิย์

คืณ์ะกรรมการ
คืณ์ะกรรมการ คืณ์ะกรรมการสี่รรหา
คืณ์ะกรรมการ
คืณ์ะกรรมการ
ธนึ่าคืาร
ต่รวจสี่อบ
และกำาหนึ่ดคื่าต่อบแที่นึ่ กำากับคืวามเสี่่�ยง
กำากับดูแลกิจการ
ปัระชืุ้มรวม 13 คืรัง� ปัระชืุ้มรวม 18 คืรัง� ปัระชืุ้มรวม 11 คืรั�ง ปัระชืุ้มรวม 13 คืรั�ง ปัระชืุ้มรวม 4 คืรัง�

13/13
13/13
12/13
12/13
13/13
13/13
13/13
11/13
11/13
11/13
13/13
6/6
6/6
13/13
13/13
12/13
13/13
10/13
13/13

4/4
13/18
11/11
18/18

13/13
11/13

16/18

11/11
10/11

17/18
12/13

11/13

พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ลาออกจ่ากตำาแหันิ่งกรรมิการตั�งแต่วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563
นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการในิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญ ค่รั�งท้� 27 เมิ่�อวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ 2563
/3
นิายพิเช่ฐ ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการในิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญ ค่รั�งท้� 27 เมิ่�อวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ 2563
/1
/2

4/4

4/4

รายงานประจำาปี 2563 —

กรรมการอิสี่ระ
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิเป็นิผืู่้ทำาหันิ้าท้�ค่ัด้เล่อก
บีุ้ค่ค่ลท้�มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติเหัมิาะสุมิตามิหัลักเกณ์ฑ์์และวิธิ้การสุรรหัากรรมิการ
ท้�ธินิาค่ารกำาหันิด้ ประกอบี้กับี้คุ่ณ์สุมิบี้ัติตามินิิยามิของกรรมิการอิสุระ
ของธินิาค่ารท้� กำา หันิด้ข่� นิ ซึ่่� ง เท้ ย บี้เท่ า กั บี้ นิิ ย ามิของกรรมิการอิ สุ ระ
ตามิข้อกำาหันิด้ของค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ตลาด้ทุนิ โด้ยกรรมิการอิสุระ
หัมิายถื่งบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติด้ังนิ้�
1. ถื่อหัุ้นิไมิ่เกินิร้อยละ 1 ของจ่ำานิวนิหัุ้นิท้�มิ้สุิทธิิออกเสุ้ยงทั�งหัมิด้ของ
ธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้
อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร ทัง� นิ้� ใหั้นิบี้ั รวมิการถื่อหัุนิ้ ของผืู่ท้ เ้� ก้ย� วข้อง
ของกรรมิการอิสุระรายนิั�นิ ๆ ด้้วย
2. ไมิ่เป็นิหัร่อเค่ยเป็นิกรรมิการท้มิ� สุ้ ว่ นิร่วมิบี้ริหัารงานิ ลูกจ่้าง พนิักงานิ
ท้�ปร่กษีาท้�ได้้เงินิเด้่อนิประจ่ำา หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร
บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ บี้ริษีัทย่อยลำาด้ับี้เด้้ยวกันิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิ
รายใหัญ่ หัร่อของผืู่มิ้ อ้ ำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร เว้นิแต่จ่ะได้้พนิ้ จ่าก
การมิ้ลักษีณ์ะด้ังกล่าวมิาแล้วไมิ่นิ้อยกว่า 2 ปี
3. ไมิ่เป็นิบีุ้ค่ค่ลท้มิ� ค่้ วามิสุัมิพันิธิ์ทางสุายโลหัิต หัร่อโด้ยการจ่ด้ทะเบี้้ยนิ
ตามิกฎหัมิาย ในิลักษีณ์ะท้�เป็นิบี้ิด้า มิารด้า คู่่สุมิรสุ พ้�นิ้อง และบีุ้ตร
รวมิทั�งคู่่สุมิรสุของบีุ้ตรของกรรมิการอ่�นิ ผืู่้บี้ริหัาร ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่
ผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิ หัร่อบีุ้ค่ค่ลท้�จ่ะได้้รับี้การเสุนิอใหั้เป็นิกรรมิการ
ผืู่้บี้ริหัารหัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่ารหัร่อบี้ริษีัทย่อย
4. ไมิ่มิหั้ ร่อเค่ยมิ้ค่วามิสุัมิพันิธิ์ทางธิุรกิจ่กับี้ธินิาค่าร บี้ริษีทั ใหัญ่ บี้ริษีทั ย่อย
บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่ารในิ
ลักษีณ์ะท้�อาจ่เป็นิการขัด้ขวางการใช่้วิจ่ารณ์ญาณ์อย่างอิสุระของตนิ
รวมิทัง� ไมิ่เป็นิ หัร่อเค่ยเป็นิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ท้มิ� นิ้ ยั หัร่อผืู่มิ้ อ้ าำ นิาจ่ค่วบี้คุ่มิของ
ผืู่ท้ มิ�้ ค่้ วามิสุัมิพันิธิ์ทางธิุรกิจ่กับี้ธินิาค่าร บี้ริษีทั ใหัญ่ บี้ริษีทั ย่อย บี้ริษีทั ร่วมิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อาำ นิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร เว้นิแต่จ่ะได้้พ้นิ
จ่ากการมิ้ลักษีณ์ะด้ังกล่าวมิาแล้วไมิ่นิ้อยกว่า 2 ปี
ค่วามิสุั มิ พั นิ ธิ์ ท างธิุ ร กิ จ่ ท้� ก ล่ า วข้ า งต้ นิ รวมิถื่ ง การทำา รายการ
ทางการค่้ าท้�กระทำาเป็นิปกติ เพ่�อประกอบี้กิจ่การ การเช่่ า หัร่ อ
ใหั้เช่่าอสุังหัาริมิทรัพย์ รายการเก้�ยวกับี้สุินิทรัพย์หัร่อบี้ริการ หัร่อ
การใหั้ หัร่อรับี้ค่วามิช่่วยเหัล่อทางการเงินิ ด้้วยการรับี้หัร่อใหั้กู้ย่มิ
ค่ำา� ประกันิ การใหั้สุนิิ ทรัพย์เป็นิหัลักประกันิหันิ้สุ� นิิ รวมิถื่งพฤติการณ์์อนิ�่
ทำา นิองเด้้ ย วกั นิ ซึ่่� ง เป็ นิ ผื่ลใหั้ ธิ นิาค่ารหัร่ อ คู่่ สุั ญ ญามิ้ ภ าระหันิ้�
ท้ต� อ้ งช่ำาระต่ออ้กฝ่ายหันิ่ง� ตัง� แต่รอ้ ยละ 3 ของสุินิทรัพย์ทมิ้� ต้ วั ตนิสุุทธิิ
ของธินิาค่าร หัร่อตัง� แต่ 20 ล้านิบี้าทข่นิ� ไป แล้วแต่จ่ำานิวนิใด้จ่ะตำ�ากว่า
ทัง� นิ้� การค่ำานิวณ์ภาระหันิ้ด้� งั กล่าวใหั้เป็นิไปตามิวิธิก้ ารค่ำานิวณ์มิูลค่่า
ของรายการท้�เก้�ยวโยงกันิตามิประกาศค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ตลาด้
ทุนิว่าด้้วยหัลักเกณ์ฑ์์ในิการทำารายการท้�เก้�ยวโยงกันิ โด้ยอนิุโลมิ
แต่ในิการพิจ่ารณ์าภาระหันิ้�ด้ังกล่าวใหั้นิับี้รวมิภาระหันิ้�ท้�เกิด้ข่�นิในิ
ระหัว่าง 1 ปี ก่อนิวันิท้�มิ้ค่วามิสุัมิพันิธิ์ทางธิุรกิจ่กับี้บีุ้ค่ค่ลเด้้ยวกันิ
5. ไมิ่เป็นิหัร่อเค่ยเป็นิผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย
บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร
และไมิ่ เ ป็ นิ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ท้� มิ้ นิั ย ผืู่้ มิ้ อำา นิาจ่ค่วบี้คุ่ มิ หัร่ อ หัุ้ นิ สุ่ ว นิของ
สุำานิักงานิสุอบี้บี้ัญช่้ ซึ่่�งเป็นิผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่
บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิ
ของธินิาค่ารสุังกัด้อยู่ เว้นิแต่จ่ะได้้พ้นิจ่ากการมิ้ลักษีณ์ะด้ังกล่าว
มิาแล้วไมิ่นิ้อยกว่า 2 ปี
6. ไมิ่เป็นิหัร่อเค่ยเป็นิผืู่ใ้ หั้บี้ริการทางวิช่าช่้พใด้ ๆ ซึ่่ง� รวมิถื่งการใหั้บี้ริการ
เป็นิท้ป� ร่กษีากฎหัมิายหัร่อท้ป� ร่กษีาทางการเงินิ ซึ่่ง� ได้้รบี้ั ค่่าบี้ริการเกินิ
กว่า 2 ล้านิบี้าทต่อปี จ่ากธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ รายใหัญ่ หัร่อผืู่มิ้ อ้ าำ นิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร และไมิ่เป็นิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้
ท้�มิ้นิัย ผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิ หัร่อหัุ้นิสุ่วนิของผืู่้ใหั้บี้ริการทางวิช่าช่้พนิั�นิ
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ด้้วย เว้นิแต่จ่ะได้้พนิ้ จ่ากการมิ้ลกั ษีณ์ะด้ังกล่าวมิาแล้วไมิ่นิอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไมิ่เป็นิกรรมิการท้�ได้้รับี้การแต่งตั�งข่�นิเพ่�อเป็นิตัวแทนิของกรรมิการ
ของธินิาค่าร ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้ถื่อหัุ้นิซึ่่�งเป็นิผืู่้ท้�เก้�ยวข้องกับี้
ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่
8. ไมิ่ประกอบี้กิจ่การท้�มิ้สุภาพอย่างเด้้ยวกันิและเป็นิการแข่งขันิท้�มิ้
นิัยกับี้กิจ่การของธินิาค่ารหัร่อบี้ริษีัทย่อย และไมิ่เป็นิหัุ้นิสุ่วนิท้�มิ้นิัย
ในิหั้างหัุ้นิสุ่วนิ หัร่อเป็นิกรรมิการท้�มิ้สุ่วนิร่วมิบี้ริหัารงานิ ลูกจ่้าง
พนิักงานิท้�ปร่กษีาท้�รับี้เงินิเด้่อนิประจ่ำา หัร่อถื่อหัุ้นิเกินิร้อยละ 1 ของ
จ่ำานิวนิหัุนิ้ ท้มิ� สุ้ ทิ ธิิออกเสุ้ยงทัง� หัมิด้ของบี้ริษีทั อ่นิ� ซึ่่ง� ประกอบี้กิจ่การท้�
มิ้สุภาพอย่างเด้้ยวกันิและเป็นิการแข่งขันิท้มิ� นิ้ ยั กับี้กิจ่การของธินิาค่าร
หัร่อบี้ริษีัทย่อย
9. ไมิ่มิล้ กั ษีณ์ะอ่นิ� ใด้ท้ท� ำาใหั้ไมิ่สุามิารถืใหั้ค่วามิเหั็นิอย่างเป็นิอิสุระเก้ย� ว
กับี้การด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่าร
การสี่รรหากรรมการ
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิจ่ะสุรรหัาและค่ัด้เล่อก
บีุ้ค่ค่ลท้�เหัมิาะสุมิมิาด้ำารงตำาแหันิ่งกรรมิการ โด้ยพิจ่ารณ์าจ่ากกลยุทธิ์
ในิการด้ำา เนิิ นิ งานิของธินิาค่าร ค่วามิรู้ และทั ก ษีะในิสุาขาวิ ช่ าช่้ พ
ท้�ต้องการในิการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารท้�ยังขาด้อยู่โด้ยใช่้ Board Skill
Matrix ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิจ่ะกลั� นิ กรอง
คุ่ณ์สุมิบี้ัติของบีุ้ค่ค่ลท้�ได้้รับี้การเสุนิอช่่�อใหั้ด้ำารงตำาแหันิ่งเป็นิกรรมิการ
ตามิกระบี้วนิการและหัลักเกณ์ฑ์์ท้�ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารกำาหันิด้ไว้ โด้ย
พิจ่ารณ์าคุ่ณ์สุมิบี้ัติของบีุ้ค่ค่ลด้ังกล่าวในิด้้านิค่วามิซึ่่�อสุัตย์สุุจ่ริต ค่วามิ
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้และจ่ริยธิรรมิ และสุามิารถือุทศิ เวลาใหั้กบี้ั การทำาหันิ้าท้ก� รรมิการ
ได้้อย่างเต็มิท้� มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติตามิข้อกำาหันิด้ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ตลาด้ทุนิ สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลักทรัพย์
และตลาด้หัลักทรัพย์ และทางการอ่นิ� ๆ ท้เ� ก้ย� วข้อง มิ้ค่วามิรูค่้ วามิสุามิารถื
ทักษีะวิช่าช่้พเฉพาะด้้านิท้�เป็นิประโยช่นิ์ต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร
ค่วามิช่ำานิาญและประสุบี้การณ์์ท�้ผื่่านิมิา และพิจ่ารณ์าถื่งผื่ลการปฏิิบี้ัติ
งานิท้�ผื่่านิมิาในิกรณ์้ท�้เป็นิการเสุนิอช่่�อกรรมิการท้�ค่รบี้กำาหันิด้ออกตามิ
วาระเพ่�อเล่อกตั�งกลับี้เข้าด้ำารงตำาแหันิ่งต่อ รวมิทั�งพิจ่ารณ์าโค่รงสุร้าง
องค่์ประกอบี้ และขนิาด้ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร เพ่อ� ใหั้ค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารมิ้ขนิาด้ โค่รงสุร้างและองค่์ประกอบี้ของกรรมิการท้�หัลากหัลาย
ทั�งในิด้้านิเพศ อายุ ค่วามิรู้ ทักษีะและค่วามิช่ำานิาญ ประสุบี้การณ์์ในิ
ด้้านิต่าง ๆ ท้�เหัมิาะสุมิกับี้ธิุรกิจ่ของธินิาค่าร โด้ยไมิ่จ่ำากัด้ด้้านิเช่่�อช่าติ
หัร่อศาสุนิา ทั�งนิ้� ธินิาค่ารจ่ะเสุนิอช่่�อบีุ้ค่ค่ลท้�ผื่่านิการพิจ่ารณ์าจ่าก
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิต่อธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
เพ่�อขอค่วามิเหั็นิช่อบี้ก่อนิการเสุนิอขออนิุมิัติแต่งตั�งเป็นิกรรมิการ
ก่อนิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปี ธินิาค่ารใหั้สุิทธิิแก่ผืู่้ถื่อหัุ้นิเสุนิอ
ช่่�อบีุ้ค่ค่ลท้�เหั็นิว่าเหัมิาะสุมิกับี้การเป็นิกรรมิการใหั้ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัา
และกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิพิ จ่ ารณ์า โด้ยผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ต้ อ งด้ำา เนิิ นิ การตามิ
หัลักเกณ์ฑ์์ทธิ้� นิาค่ารได้้แจ่้งใหั้ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้ ทราบี้ทางเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่าร ทัง� นิ้�
สุำาหัรับี้การประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปี 2563 ธินิาค่ารได้้เปิด้ใหั้ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้
เสุนิอช่่�อบีุ้ค่ค่ลในิช่่วงวันิท้� 1-30 พฤศจ่ิกายนิ 2562
การแต่่งต่ั�งกรรมการ
ตามิข้อบี้ังค่ับี้ของธินิาค่าร ในิการประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปี กรรมิการ
จ่ำานิวนิ 1 ในิ 3 ของจ่ำานิวนิกรรมิการทั�งหัมิด้ต้องออกจ่ากตำาแหันิ่ง
ถื้าจ่ำานิวนิท้�จ่ะแบี้่งออกใหั้ตรงเป็นิ 3 สุ่วนิไมิ่ได้้ ก็ใหั้ออกโด้ยจ่ำานิวนิ
ท้�ใกล้ท้�สุุด้กับี้ 1 ในิ 3 สุ่วนิ โด้ยใหั้กรรมิการท้�อยู่ในิตำาแหันิ่งนิานิท้�สุุด้
เป็นิผืู่้ออกจ่ากตำาแหันิ่ง ทั�งนิ้� กรรมิการท้�ออกจ่ากตำาแหันิ่งตามิวาระ
อาจ่ได้้รับี้เล่อกกลับี้เข้ามิาด้ำารงตำาแหันิ่งอ้กก็ได้้
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การลงมิติเล่อกตั�งกรรมิการในิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิมิ้หัลักเกณ์ฑ์์ ด้ังนิ้�
(ก) ผืู่ถื้ ่อหัุ้นิค่นิหันิ่�งมิ้ค่ะแนินิเสุ้ยงเท่ากับี้ 1 หัุ้นิต่อ 1 เสุ้ยง
(ข) ใช่้วิธิ้ลงค่ะแนินิเสุ้ยงเล่อกตั�งเป็นิรายบีุ้ค่ค่ล การออกค่ะแนินิเสุ้ยง ใหั้
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ลงค่ะแนินิเสุ้ยงตามิจ่ำานิวนิหัุนิ้ ท้ผื่� ถืู้ อ่ หัุนิ้ นิันิ� มิ้อยูท่ ง�ั หัมิด้โด้ยผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้
ด้ังกล่าวจ่ะแบี้่งค่ะแนินิเสุ้ยงใหั้แก่ผื่หัู้ นิ่ง� ผืู่ใ้ ด้มิากหัร่อนิ้อยเพ้ยงใด้ไมิ่ได้้
(ค่) บีุ้ค่ค่ลซึ่่�งได้้รับี้ค่ะแนินิเสุ้ยงสุูงสุุด้ตามิลำาด้ับี้ลงมิา เป็นิผืู่้ได้้รับี้เล่อก
ตั�งเป็นิกรรมิการเท่าจ่ำานิวนิกรรมิการท้�จ่ะพ่งมิ้หัร่อจ่ะพ่งเล่อกตั�งในิ
ค่รัง� นิันิ� ในิกรณ์้ทบี้้� คุ่ ค่ลซึ่่ง� ได้้รบี้ั การเล่อกตัง� ในิลำาด้ับี้ถืัด้ลงมิามิ้ค่ะแนินิ
เสุ้ยงเท่ากันิเกินิจ่ำานิวนิกรรมิการท้จ่� ะพ่งมิ้หัร่อจ่ะพ่งเล่อกตัง� ในิค่รัง� นิันิ�
ใหั้ผืู่้เป็นิประธิานิในิท้�ประชุ่มิเป็นิผืู่้ออกเสุ้ยงช่้�ขาด้
ในิกรณ์้ท�้ตำาแหันิ่งกรรมิการว่างลงด้้วยเหัตุอ่�นิ นิอกจ่ากถื่งค่ราวออก
ตามิวาระ เช่่นิ ตาย ลาออก ศาลมิ้ค่ำาสุั�งใหั้ออก ขาด้คุ่ณ์สุมิบี้ัติหัร่อ
มิ้ลักษีณ์ะต้องหั้ามิตามิกฎหัมิาย เป็นิต้นิ ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารสุามิารถื
แต่งตั�งบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติตามิท้�กำาหันิด้ เข้าเป็นิกรรมิการแทนิตำาแหันิ่ง
กรรมิการท้�ว่างลงได้้ในิการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารค่ราวถืัด้ไป
เว้นิแต่วาระของกรรมิการท้�ว่างเหัล่อนิ้อยกว่า 2 เด้่อนิ โด้ยผืู่้ได้้รับี้การ
แต่งตั�งเป็นิกรรมิการแทนิด้ังกล่าว จ่ะอยู่ในิตำาแหันิ่งได้้เพ้ยงเท่าวาระ
ท้�เหัล่ออยู่ของกรรมิการท้�ตนิแทนิ ทั�งนิ้� มิติของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
ในิการแต่งตั�งบีุ้ค่ค่ลเป็นิกรรมิการแทนิด้ังกล่าว ต้องได้้รับี้ค่ะแนินิเสุ้ยง
ไมิ่นิ้อยกว่า 3 ในิ 4 ของจ่ำานิวนิกรรมิการท้�เหัล่ออยู่
คื่าต่อบแที่นึ่ของกรรมการ
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิเป็ นิ ผืู่้ พิ จ่ ารณ์า
ค่่ า ตอบี้แทนิกรรมิการตามินิโยบี้าย หัลั ก เกณ์ฑ์์ และวิ ธิ้ ก ารกำา หันิด้
ค่่าตอบี้แทนิท้�กำาหันิด้ เพ่�อใหั้เหัมิาะสุมิกับี้หันิ้าท้�และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้
ท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิาย โด้ยได้้ค่ำานิ่งถื่งปัจ่จ่ัยต่าง ๆ ได้้แก่ ค่่าตอบี้แทนิ
กรรมิการของธิุรกิจ่สุถืาบี้ันิการเงินิช่ั�นินิำาภายในิประเทศ และบี้ริษีัท
จ่ด้ทะเบี้้ยนิในิตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทยท้�มิ้ขนิาด้ใกล้เค่้ยงกับี้
ธินิาค่าร หันิ้าท้� ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ และค่วามิเสุ้�ยงท้�เก้�ยวข้อง ตลอด้จ่นิ
ผื่ลการปฏิิบี้ตั งิ านิของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ผื่ลประกอบี้การของธินิาค่าร
และสุภาพแวด้ล้อมิทางธิุรกิจ่ รวมิถื่งปัจ่จ่ัยอ่�นิท้�อาจ่มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อธิุรกิจ่
ธินิาค่ารหัร่อภาวะเศรษีฐกิจ่โด้ยรวมิ
ค่่าตอบี้แทนิกรรมิการในิปี 2563 มิ้ 3 ลักษีณ์ะ ด้ังนิ้�
คื่าต่อบแที่นึ่ (ต่่อเดือนึ่)
หนึ่่วย : บาที่
คืณ์ะกรรมการธนึ่าคืาร
ประธิานิกรรมิการ
กรรมิการ
คืณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการตรวจ่สุอบี้
กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ

450,000
250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ทั�งนิ้� กรรมิการท้�เป็นิกรรมิการชุ่ด้ย่อยหัลายค่ณ์ะ จ่ะได้้รับี้ค่่าตอบี้แทนิ
กรรมิการชุ่ด้ย่อยเพ้ยงค่ณ์ะเด้้ยว และกรรมิการท้เ� ป็นิพนิักงานิของธินิาค่าร
จ่ะไมิ่ได้้รับี้ค่่าตอบี้แทนิกรรมิการชุ่ด้ย่อย
เงินึ่บำาเหนึ่็จรางวัล (ต่่อปัี)
หนึ่่วย : บาที่
ประธิานิกรรมิการ

5,500,000

ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้

4,000,000

กรรมิการ

3,520,000

ในิปี 2563 ธินิาค่ารได้้จ่่ายค่่าตอบี้แทนิกรรมิการเป็นิเงินิทั�งสุิ�นิ 128.22
ล้านิบี้าท ทัง� นิ้� รายละเอ้ยด้ค่่าตอบี้แทนิรายบีุ้ค่ค่ลได้้แสุด้งในิหัมิวด้ข้อมิูล
ทั�วไป หััวข้อผื่ลประโยช่นิ์ตอบี้แทนิของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารปี 2563
การดำารงต่ำาแหนึ่่งในึ่บริษัที่อื�นึ่ของกรรมการ
เพ่อ� ใหั้กรรมิการอุทศิ เวลาและปฏิิบี้ตั งิ านิได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ ธินิาค่าร
ได้้กำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์เก้ย� วกับี้การด้ำารงตำาแหันิ่งในิบี้ริษีทั อ่นิ� ตามิข้อกำาหันิด้
ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยว่าด้้วยเร่อ� งธิรรมิาภิบี้าลของสุถืาบี้ันิการเงินิ
และแนิวปฏิิบี้ัติท้�ด้้ตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ กล่าวค่่อ กรรมิการ
สุามิารถืด้ำารงตำาแหันิ่งประธิานิกรรมิการหัร่อกรรมิการท้�เป็นิผืู่้บี้ริหัาร
อย่างใด้อย่างหันิ่ง� หัร่อหัลายอย่างในิบี้ริษีทั อ่นิ� ได้้ไมิ่เกินิ 3 กลุมิ่ ธิุรกิจ่ และ
ด้ำารงตำาแหันิ่งกรรมิการในิบี้ริษีทั จ่ด้ทะเบี้้ยนิในิตลาด้หัลักทรัพย์ทงั� ในิและ
ต่างประเทศได้้ไมิ่เกินิ 5 บี้ริษีัท
การปัระเมินึ่ผลการปัฏิบัต่ิหนึ่้าที่่�ของคืณ์ะกรรมการธนึ่าคืาร
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของตนิเองเป็นิ
ประจ่ำาทุกปี ด้้วยวัตถืุประสุงค่์เพ่�อใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ มิ้การ
ทบี้ทวนิการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ในิรอบี้ปีท้�ผื่่านิมิา รวมิถื่งปัญหัาและอุปสุรรค่ท้�
เกิด้ข่นิ� และนิำาผื่ลการประเมิินิท้ไ� ด้้มิาปรับี้ปรุงและพัฒนิาการปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้�
เพ่�อเพิ�มิประสุิทธิิภาพของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
การประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารใช่้ 2 รูปแบี้บี้
ได้้แก่ (1) การประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติงานิของตนิเอง (Self-Assessment)
ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารทั�งค่ณ์ะ และกรรมิการรายบีุ้ค่ค่ล และ (2) การ
ประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ตั งิ านิของกรรมิการท่านิอ่นิ� โด้ยใช่้วธิิ ป้ ระเมิินิแบี้บี้ไขว้
(Cross-Assessment) โด้ยการประเมิินิทั�ง 2 วิธิ้ ใช่้แบี้บี้การประเมิินิท้�ผื่่านิ
ค่วามิเหั็นิช่อบี้จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
หัั ว ข้ อ หัลั ก ในิแบี้บี้ประเมิิ นิ ตนิเองของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารแบี้บี้
รายค่ณ์ะประกอบี้ด้้วย (1) โค่รงสุร้างและคุ่ณ์สุมิบี้ัติของค่ณ์ะกรรมิการ
(2) บี้ทบี้าทหันิ้ า ท้� แ ละค่วามิรั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้ของค่ณ์ะกรรมิการ (3) การ
ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการ (4) การทำาหันิ้าท้�ของกรรมิการ (5) ค่วามิสุัมิพันิธิ์
กับี้ฝ่ายจ่ัด้การ และ (6) การพัฒนิาตนิเองของกรรมิการและการพัฒนิา
ผืู่้บี้ริหัาร
หััวข้อหัลักในิแบี้บี้ประเมิินิตนิเองของกรรมิการแบี้บี้รายบีุ้ค่ค่ล ประกอบี้
ด้้วย (1) โค่รงสุร้างและคุ่ณ์สุมิบี้ัติของค่ณ์ะกรรมิการ (2) การประชุ่มิ
ค่ณ์ะกรรมิการ และ (3) บี้ทบี้าท หันิ้าท้� และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ของกรรมิการ
หัั วข้อหัลักในิการประเมิินิกรรมิการร่วมิค่ณ์ะแบี้บี้ไขว้ ประกอบี้ด้้วย

รายงานประจำาปี 2563 —

(1) ความสมำ�าเสมอในการเข้้าร่วมประชุุม (2) การเตรียมตัวเข้้าประชุุม
(3) การแสดงความคิดเห็็นในที่ี�ประชุุม (4) การให็้ความร่วมมือ และ
(5) การเป็นตัวแที่นในการแสดงภาพลักษณ์์ข้องธนาคารต่อบุุคคลภายนอก
กระบุวนการในการประเมินผลการปฏิิบุตั ห็ิ น้าที่ีข้� องคณ์ะกรรมการธนาคาร
เลข้านุการบุริษที่ั เป็นผ้จั้ ดั ส่งแบุบุประเมินที่ัง� 3 ชุุด ดังกล่าวให็้แก่กรรมการ
เพื�อที่ำาการประเมิน และรวบุรวมแบุบุประเมินจัากกรรมการเพื�อนำาส่งให็้
แก่คณ์ะกรรมการสรรห็าและกำาห็นดค่าตอบุแที่นเป็นผ้้ประมวลและสรุป
ผลการประเมิน เพื�อรายงานต่อคณ์ะกรรมการธนาคาร
การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้าที่่�ของคณะกรรมิการชุุดย่่อย่
ในปี 2563 คณ์ะกรรมการชุุดย่อยทีุ่กชุุดได้ที่ำาการประเมินผลการปฏิิบุัติ
ห็น้ าที่ี� ข้องตนเอง เพื� อที่บุที่วนการปฏิิ บุัติห็น้ าที่ี�ข้องตนเองในรอบุปี
ที่ี�ผ่านมาตามข้อบุเข้ตห็น้าที่ี�และความรับุผิดชุอบุที่ี�ได้รับุมอบุห็มายจัาก
คณ์ะกรรมการธนาคาร และนำาผลการประเมินไปเป็นแนวที่างนำาไป
ปรับุปรุงการปฏิิบุัติห็น้าที่ี�ข้องตนเองต่อไป
การประเมินการปฏิิบุตั ห็ิ น้าที่ีข้� องคณ์ะกรรมการชุุดย่อยใชุ้วธิ กี ารประเมิน
ตนเองแบุบุรายคณ์ะ โดยใชุ้แบุบุการประเมินที่ี�จััดที่ำาข้้�นตามกรอบุห็น้าที่ี�
และความรับุผิดชุอบุข้องคณ์ะกรรมการชุุดย่อยแต่ละคณ์ะ และผ่านความ
เห็็นชุอบุจัากคณ์ะกรรมการธนาคาร ที่ั�งนี� เลข้านุการข้องคณ์ะกรรมการ
ชุุ ดย่ อยแต่ ละคณ์ะเป็ นผ้้นำาเสนอแบุบุประเมิ นตนเองให็้ กรรมการใน
คณ์ะกรรมการชุุดย่อยจััดที่ำาการประเมิน และเป็นผ้้รวบุรวมแบุบุประเมิน
ประมวลและสรุปผลการประเมินนำาเสนอต่อที่ี�ประชุุมคณ์ะกรรมการ
ชุุดย่อยเพื�อที่ราบุ ที่ั�งนี� คณ์ะกรรมการชุุดย่อยได้รายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวให็้คณ์ะกรรมการธนาคารที่ราบุ
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การปฐมินิเที่ศกรรมิการใหมิ่
ธนาคารจััดให็้มีการแนะนำากรรมการให็ม่ให็้ร้จัักกับุกรรมการร่วมคณ์ะ
และจััดปฐมนิเที่ศเพื�อให็้ที่ราบุถึ้งการดำาเนินธุรกิจัข้องธนาคาร วิสัยที่ัศน์
กลยุที่ธ์ เป้าห็มายการดำาเนินธุรกิจั ข้้อบุังคับุข้องธนาคาร ห็น้าที่ีแ� ละความ
รับุผิดชุอบุข้องกรรมการธนาคารตามข้้อบุังคับุและข้้อกำาห็นดข้องที่างการ
เพื�อให็้กรรมการเข้้าให็ม่มีความเข้้าใจัในธุรกิจัข้องธนาคาร และบุที่บุาที่
ห็น้าที่ี�ข้องการเป็นกรรมการ
การพััฒนากรรมิการ
ธนาคารให็้ความสำาคัญกับุการส่งเสริมและสนับุสนุนการพัฒนาความร้้
ให็้แก่กรรมการอย่างสมำ�าเสมอและต่อเนื�อง ธนาคารสนับุสนุนกรรมการ
ให็้เข้้ารับุการอบุรมห็ลักส้ตรที่ี�เป็นประโยชุน์ในการปฏิิบุัติห็น้าที่ี�ในฐานะ
กรรมการ นอกจัากนี� ธนาคารได้สนับุสนุนการพัฒนากรรมการและ
ผ้้บุริห็ารระดับุต่าง ๆ อย่างสมำ�าเสมอ เชุ่น การจััดสัมมนา และกิจักรรม
บุรรยายโดยวิที่ยากรผ้้ที่รงคุณ์วุฒิจัากภายนอก เป็นต้น
กรรมการที่ี�ผ่านการอบุรมห็ลักส้ตร Director Certification Program จัาก
สมาคมส่งเสริมสถึาบุันกรรมการบุริษัที่ไที่ย ได้แก่ นายปิติ สิที่ธิอำานวย
พลเรือเอกประเจัตน์ ศิรเิ ดชุ นายสิงห็์ ตังที่ัตสวัสดิ� นายอมร จัันที่รสมบุ้รณ์์
ห็ม่อมเจั้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑู้รชุาติ นายอรุณ์ จัิรชุวาลา
นายจัรัมพร โชุติกเสถึียร นายโชุคชุัย นิลเจัียรสกุล นายชุาติศริ ิ โสภณ์พนิชุ
นายสุวรรณ์ แที่นสถึิตย์ นายพิเชุฐ ดุรงคเวโรจัน์ นายศิริ จัิระพงษ์พันธ์
และนายที่วีลาภ ฤที่ธาภิรมย์ สำาห็รับุกรรมการที่ี�ได้รับุการอบุรมห็ลักส้ตร
Director Accreditation Program ได้แก่ นายโกวิที่ย์ โปษยานนที่์ นายพรเที่พ
พรประภา และนายชุาญศักดิ� เฟื่่�องฟื่้
ธนาคารได้สนับุสนุนให็้กรรมการเข้้าร่วมอบุรมในห็ลักส้ตร ที่ีเ� กีย� วข้้องกับุ
การปฏิิบุตั ห็ิ น้าที่ีก� รรมการ รวมที่ัง� ห็ลักส้ตรห็รือกิจักรรมสัมมนาที่ีส� ง่ เสริม
ให็้กรรมการได้มโี อกาสเรียนร้แ้ ละพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ� ง
ที่ัง� นี� ในปี 2563 กรรมการได้เข้้าร่วมการอบุรมห็ลักส้ตรและการสัมมนา ดังนี�

วัันที่่�
หัวัข้อ
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
ห็ลักส้ตร Director Certification Program
กุมภาพันธ์ - พฤศจัิกายน 2563 ห็ลักส้ตรผ้้บุริห็ารระดับุส้ง สถึาบุันวิที่ยาการตลาดทีุ่น

กรรมิการที่่�เข้าร่วัมิ
นายพิเชุฐ ดุรงคเวโรจัน์
นายโชุคชุัย นิลเจัียรสกุล

29 กันยายน 2563

นายปิติ สิที่ธิอำานวย
นายเดชุา ตุลานันที่์
พลเรือเอกประเจัตน์ ศิริเดชุ
คุณ์อรุณ์ จัิรชุวาลา
นายสิงห็์ ตังที่ัตสวัสดิ�
นายอมร จัันที่รสมบุ้รณ์์
ห็ม่อมเจั้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑู้รชุาติ
นายโชุคชุัย นิลเจัียรสกุล
นายศิริ จัิระพงษ์พันธ์
นายพิเชุฐ ดุรงคเวโรจัน์
นายชุาติศิริ โสภณ์พนิชุ
นายสุวรรณ์ แที่นสถึิตย์
นายจัรัมพร โชุติกเสถึียร
นายบุุญส่ง บุุณ์ยะสาระนันที่์

IT and Cyber Security IT Risk Management and Data Governance

78

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เลขานึุ่การบริษัที่
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้แต่งตั�งใหั้นิายอภิช่าต รมิยะรูป ซึ่่�งเป็นิผืู่้มิ้
คุ่ณ์สุมิบี้ัติเหัมิาะสุมิ เป็นิเลขานิุการบี้ริษีัท โด้ยนิายอภิช่าต รมิยะรูป มิ้
ประสุบี้การณ์์การทำาหันิ้าท้�เลขานิุการค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ผื่่านิการ
อบี้รมิหัลักสุูตรกรรมิการบี้ริษีัท (Director Certification Program : DCP)
ท้�จ่ัด้โด้ยสุมิาค่มิสุ่งเสุริมิสุถืาบี้ันิกรรมิการบี้ริษีัทไทย และมิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติ
เป็ นิ ไปตามิหัลั ก เกณ์ฑ์์ ท้� กำา หันิด้ไว้ ใ นิพระราช่บี้ั ญ ญั ติ หั ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาด้หัลักทรัพย์ ทัง� นิ้� เลขานิุการบี้ริษีทั มิ้หันิ้าท้แ� ละค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ ด้ังนิ้�
1. จ่ัด้การประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารและผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ การจ่ัด้เตร้ยมิหัร่อ
จ่ัด้ทำาวาระการประชุ่มิ หันิังสุ่อเช่ิญประชุ่มิ เอกสุารประกอบี้การ
ประชุ่มิ รายงานิประจ่ำาปี และรายงานิการประชุ่มิ รวมิทั�งด้ำาเนิินิการ
ใหั้เป็นิไปตามิมิติท้�ประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ เช่่นิ การจ่ด้ทะเบี้้ยนิ เปล้�ยนิแปลง
ทางทะเบี้้ยนิต่อกระทรวงพาณ์ิช่ย์ เป็นิต้นิ
2. จ่ัด้ทำาทะเบี้้ยนิและจ่ัด้เก็บี้เอกสุารต่าง ๆ ได้้แก่ ทะเบี้้ยนิกรรมิการ
รายงานิการมิ้สุว่ นิได้้เสุ้ยท้ร� ายงานิโด้ยกรรมิการและผืู่บี้้ ริหัาร เอกสุาร
ประกอบี้การประชุ่มิ และรายงานิการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
และผืู่้ถื่อหัุ้นิ
3. ใหั้ ค่ำา ปร่ ก ษีาแนิะนิำา แก่ ค่ ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารในิการปฏิิบี้ั ติ ต ามิ
ข้อบี้ังค่ับี้ กฎหัมิาย และกฎระเบี้้ยบี้ต่าง ๆ ท้�เก้�ยวข้อง รวมิทั�ง
หัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้
4. ติด้ต่อประสุานิงานิกับี้บีุ้ค่ค่ลภายนิอกโด้ยเป็นิบีุ้ค่ค่ลติด้ต่อ (Contact
Person) กับี้สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลักทรัพย์และตลาด้หัลักทรัพย์
ตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย และ
หันิ่วยงานิราช่การอ่�นิท้�เก้�ยวข้อง รวมิทั�งเป็นิผืู่้แจ่้งข้อมิูลต่าง ๆ ต่อ
หันิ่วยงานิด้ังกล่าวตามิท้�กฎหัมิาย และกฎระเบี้้ยบี้ต่างๆ ท้�เก้�ยวข้อง
กำาหันิด้
การปัระชืุ้มคืณ์ะกรรมการ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้การประชุ่มิอย่างสุมิำ�าเสุมิอเป็นิประจ่ำา
ทุกเด้่อนิ โด้ยได้้มิ้การแจ่้งกำาหันิด้นิัด้หัมิายการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการในิ
รอบี้ปีใหั้กรรมิการทราบี้ล่วงหันิ้า เพ่�อใหั้กรรมิการแต่ละท่านิสุามิารถืจ่ัด้
ตารางเวลาของตนิเองสุำาหัรับี้การเข้าร่วมิประชุ่มิ โด้ยกรรมิการทุกค่นิ
มิ้หันิ้าท้�เข้าประชุ่มิทุกค่รั�ง หัร่ออย่างนิ้อย ไมิ่นิ้อยกว่า ร้อยละ 75 ของ
จ่ำานิวนิค่รั�งการประชุ่มิท้�จ่ัด้ในิรอบี้ปี
ในิรอบี้ปี 2563 กรรมิการแต่ ล ะท่ า นิได้้ เข้ า ร่ ว มิประชุ่ มิ ตามิกำา หันิด้
นิัด้หัมิายในิสุัด้สุ่วนิมิากกว่าร้อยละ 75 ของจ่ำานิวนิค่รั�งของการประชุ่มิ
และองค่์ประชุ่มิของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารในิการพิจ่ารณ์าลงมิติในิเร่�อง
ต่าง ๆ มิ้จ่ำานิวนิมิากกว่า 2 ในิ 3 ของจ่ำานิวนิกรรมิการทั�งหัมิด้
ในิการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารแต่ละค่รั�ง เลขานิุการบี้ริษีัทจ่ะจ่ัด้สุ่ง
หันิังสุ่อเช่ิญประชุ่มิพร้อมิทัง� ระเบี้้ยบี้วาระการประชุ่มิและเอกสุารประกอบี้
ของแต่ละวาระไปยังกรรมิการ 7 วันิล่วงหันิ้าก่อนิวันิประชุ่มิ เพ่�อใหั้
กรรมิการได้้ศ่กษีาข้อมิูลก่อนิการเข้าประชุ่มิ เว้นิแต่ในิกรณ์้ท�้เป็นิวาระ
ท้�มิ้ค่วามิเร่งด้่วนิ ในิท้�ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ประธิานิกรรมิการ
ทำาหันิ้าท้เ� ป็นิประธิานิของท้ป� ระชุ่มิ ได้้เปิด้โอกาสุและสุ่งเสุริมิใหั้กรรมิการ
แต่ละท่านิได้้อภิปรายและแสุด้งค่วามิค่ิด้เหั็นิอย่างอิสุระ
นิอกเหันิ่อจ่ากการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารตามิกำาหันิด้นิัด้หัมิาย
เลขานิุการบี้ริษีทั ได้้จ่ด้ั ใหั้กรรมิการอิสุระได้้มิก้ ารประชุ่มิในิระหัว่างกันิเอง
เพ่�อใหั้กรรมิการอิสุระได้้แลกเปล้�ยนิค่วามิค่ิด้เหั็นิในิระหัว่างกันิเองในิ

ประเด้็นิต่าง ๆ ท้�เก้�ยวข้องกับี้การบี้ริหัารจ่ัด้การภายในิธินิาค่าร และ
เลขานิุการบี้ริษีทั จ่ะจ่ัด้ทำารายงานิใหั้กรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ได้้รบี้ั ทราบี้ถื่ง
ประเด้็นิและข้อค่ิด้เหั็นิของท้�ประชุ่มิด้ังกล่าว ทั�งนิ้� ในิปี 2563 กรรมิการ
อิสุระมิ้การประชุ่มิในิระหัว่างกันิเองจ่ำานิวนิ 1 ค่รั�ง
4. สำรรหาและพัฒนิาผูบ
้ ริหารระดำับสำูงและการบริหาร
บ้คลากร

การพิจ่ารณ์าค่ัด้เล่อกผืู่้ท้�จ่ะด้ำารงตำาแหันิ่งผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้
ผืู่้ ช่่ ว ยผืู่้ จ่ั ด้ การใหัญ่ ข่� นิ ไป ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริ หั ารจ่ะเป็ นิ ผืู่้ พิ จ่ ารณ์า
กลั�นิกรองเบี้่�องต้นิโด้ยพิจ่ารณ์าจ่ากค่วามิรู้ค่วามิสุามิารถื ค่วามิช่ำานิาญ
ท้�เป็นิประโยช่นิ์ต่อธิุรกิจ่ธินิาค่าร ทักษีะการเป็นิผืู่้นิำาและการบี้ริหัาร
จ่ัด้การ ศักยภาพและค่วามิพร้อมิท้�จ่ะรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ในิตำาแหันิ่งหันิ้าท้�ท้�ได้้
รับี้มิอบี้หัมิาย และเสุนิอใหั้ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
พิจ่ารณ์ากลันิ� กรองคุ่ณ์สุมิบี้ัติ และเสุนิอใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารพิจ่ารณ์า
นิำาเสุนิอขอค่วามิเหั็นิช่อบี้จ่ากธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย ก่อนินิำาเสุนิอ
ขออนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
การสี่ืบที่อดต่ำาแหนึ่่งผู้บริหารระดับสีู่ง
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การค่ัด้เล่อกและพัฒนิาบีุ้ค่ลากรเพ่�อทด้แทนิ
ในิตำาแหันิ่งผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง โด้ยกระบี้วนิการในิการค่ัด้เล่อกบีุ้ค่ลากร
ท้� เ หัมิาะสุมิพิ จ่ ารณ์าจ่ากค่วามิรู้ ค่ วามิเช่้� ย วช่าญ กระบี้วนิการทาง
ค่วามิค่ิด้ (Mindset) ค่วามิค่ิด้ในิเช่ิงกลยุทธิ์ ประสุบี้การณ์์ ภาวะค่วามิ
เป็นิผืู่นิ้ ำา ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ และการตัด้สุินิใจ่แก้ปญ
ั หัา ซึ่่ง� มิ้การพัฒนิาและ
เตร้ยมิค่วามิพร้อมิสุำาหัรับี้ผืู่้ท�ผื่้ ่านิการพิจ่ารณ์า โด้ยสุ่งเข้าอบี้รมิหัลักสุูตร
ด้้านิการบี้ริหัารจ่ัด้การและหัลักสุูตรด้้านิภาวะผืู่นิ้ ำา ทัง� ภายในิและภายนิอก
ธินิาค่าร รวมิทัง� มิอบี้หัมิายใหั้ปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ท� สุ้� ร้างโอกาสุในิการเร้ยนิรู้ เพ่อ�
เพิ�มิทักษีะค่วามิเช่้�ยวช่าญในิงานิเฉพาะด้้านิ และทักษีะการประสุานิงานิ
กับี้หันิ่วยงานิอ่�นิในิธินิาค่าร
การดำารงต่ำาแหนึ่่งในึ่บริษัที่อื�นึ่ของผู้บริหารระดับสีู่ง
ธินิาค่ารได้้กำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์เก้�ยวกับี้การด้ำารงตำาแหันิ่งในิบี้ริษีัทอ่�นิ
ตามิข้อกำาหันิด้ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยว่าด้้วยเร่�องธิรรมิาภิบี้าล
ของสุถืาบี้ันิการเงินิ และแนิวปฏิิบี้ัติท้�ด้้ตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
กล่าวค่่อ ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ และผืู่ช่้ ่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่สุามิารถืด้ำารงตำาแหันิ่งประธิานิ
กรรมิการหัร่อกรรมิการท้�เป็นิผืู่บี้้ ริหัารอย่างใด้อย่างหันิ่�ง หัร่อหัลายอย่าง
ในิบี้ริษีัทอ่�นิได้้ไมิ่เกินิ 3 กลุ่มิธิุรกิจ่ และด้ำารงตำาแหันิ่งกรรมิการในิบี้ริษีัท
จ่ด้ทะเบี้้ยนิในิตลาด้หัลักทรัพย์ทั�งในิและต่างประเทศได้้ไมิ่เกินิ 5 บี้ริษีัท
ทั�งนิ้� การเข้าด้ำารงตำาแหันิ่งในิบี้ริษีัทอ่�นิของผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงด้ังกล่าว
จ่ะต้องได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
คื่าต่อบแที่นึ่ผู้บริหารระดับสีู่ง
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิเป็ นิ ผืู่้ รั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้การ
พิ จ่ ารณ์าและนิำา เสุนิอค่่ า ตอบี้แทนิท้� เ หัมิาะสุมิของผืู่้ บี้ ริ หั าร รวมิถื่ ง
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ และผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้
ผืู่้ ช่่ ว ยผืู่้ จ่ั ด้ การใหัญ่ ข่� นิ ไป เพ่� อ ใหั้ ค่ ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารพิ จ่ ารณ์า
ใหั้ ค่ วามิเหั็ นิ ช่อบี้และกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิตามินิโยบี้ายของธินิาค่าร
การกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิเช่่� อ มิโยงกั บี้ ตั ว ช่้� วั ด้ ผื่ลการด้ำา เนิิ นิ งานิของ
ธินิาค่ารทั�งในิระยะสุั�นิและระยะยาว และสุะท้อนิผื่ลการปฏิิบี้ัติงานิของ
ผืู่้บี้ริหัารแต่ละค่นิ ประกอบี้ด้้วยตัวช่้�วัด้ด้้านิการเงินิ ด้้านิลูกค่้า ด้้านิการ
ปรับี้ปรุงและพัฒนิากระบี้วนิการทำางานิ และด้้านิการพัฒนิาบีุ้ค่ลากร
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เช่่นิ กำาไรสุุทธิิต่อสุินิทรัพย์ การเติบี้โตของรายได้้ การเติบี้โตของสุินิเช่่�อ
คุ่ณ์ภาพของสุินิทรัพย์ ค่วามิพ่งพอใจ่ของลูกค่้า การบี้ริหัารค่่าใช่้จ่่าย
ตลอด้จ่นิตัวช่้�วัด้ค่วามิสุามิารถืในิการแข่งขันิของธินิาค่ารเมิ่�อเท้ยบี้กับี้
สุถืาบี้ันิการเงินิและบี้ริษีัทช่ั�นินิำาอ่�นิๆ ในิประเทศไทย เช่่นิ ผื่ลตอบี้แทนิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิโด้ยรวมิ เพ่�อนิำาไปสุู่ค่วามิสุำาเร็จ่อย่างยั�งย่นิ ภายใต้เจ่ตนิารมิณ์์
ของการเป็นิ “เพ่�อนิคู่่ค่ิด้ มิิตรคู่่บี้้านิ”
การปัระเมินึ่ผลการปัฏิบัต่ิหนึ่้าที่่�ของปัระธานึ่กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้การประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของประธิานิกรรมิการ
บี้ริหัารและกรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ โด้ยค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารเป็นิผืู่ท้ ำาการ
ประเมิินิ โด้ยใช่้แบี้บี้ประเมิินิท้�จ่ัด้ทำาข่�นิตามิแนิวทางของแบี้บี้ประเมิินิ
CEO ท้�เผื่ยแพร่โด้ยตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย และได้้รับี้ค่วามิ
เหั็นิช่อบี้จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร หััวข้อหัลักในิการประเมิินิผื่ลการ
ปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ข� องประธิานิกรรมิการบี้ริหัารและกรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ เช่่นิ
ค่วามิเป็นิผืู่้นิำา การกำาหันิด้กลยุทธิ์ การปฏิิบี้ัติตามิกลยุทธิ์ การวางแผื่นิ
และผื่ลปฏิิบี้ัติทางการเงินิ ค่วามิสุัมิพันิธิ์กับี้ค่ณ์ะกรรมิการ เป็นิต้นิ ทั�งนิ้�
ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิจ่ะเป็นิผืู่้แจ่้งผื่ล
การประเมิินิใหั้ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร และกรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ทราบี้
5. สำ่งเสำริมนิวััติกรรมและการปีระกอบธั้รกิจำอย่างม่ควัาม
รับผิดำชีอบ

ธินิาค่ารสุนิั บี้ สุนิุ นิ การพั ฒ นิานิวั ต กรรมิ และการศ่ ก ษีาทด้สุอบี้เพ่� อ
นิำาเทค่โนิโลย้มิาประยุกต์ใช่้งานิอย่างต่อเนิ่�อง ผื่่านิการพัฒนิาภายในิ
และการสุร้างค่วามิร่วมิมิ่อกับี้หันิ่วยงานิภายนิอก เพ่�อสุร้างประโยช่นิ์
สุูงสุุด้ใหั้กับี้ลูกค่้า พันิธิมิิตร ตลอด้จ่นิสุังค่มิไทย โด้ยธินิาค่ารได้้จ่ัด้ตั�ง
“ฝ่ายนิวัตกรรมิ” ข่�นิ เพ่�อทำาหันิ้าท้�วิจ่ัยและพัฒนิาด้้านิเทค่โนิโลย้ และ
รู ป แบี้บี้ทางธิุ ร กิ จ่ ใหัมิ่ สุำา หัรั บี้ ธินิาค่าร รวมิถื่ ง สุร้ า งค่วามิร่ ว มิมิ่ อ กั บี้
พันิธิมิิตรในิรูปแบี้บี้ต่างๆ เพ่อ� พัฒนิาผื่ลิตภัณ์ฑ์์และบี้ริการท้ใ� ช่้เทค่โนิโลย้
สุมิัยใหัมิ่ สุามิารถืตอบี้สุนิองค่วามิต้องการของลูกค่้า รวมิทั�งช่่วยขยาย
ช่่ อ งทางการใหั้ บี้ ริ ก ารเพ่� อ ใหั้ ลู ก ค่้ า สุามิารถืเข้ า ถื่ ง บี้ริ ก ารได้้ ง่ า ยและ
สุะด้วกรวด้เร็วข่�นิกว่าเด้ิมิ นิอกจ่ากนิั�นิ ธินิาค่ารได้้จ่ัด้ทำาโค่รงการเพ่�อ
สุร้างค่วามิร่วมิมิ่อและค่วามิสุัมิพันิธิ์อันิด้้กับี้ภาค่รัฐบี้าล ภาค่เอกช่นิ
รวมิถื่งสุถืานิศ่กษีา เพ่�อสุ่งเสุริมิกิจ่กรรมิด้้านินิวัตกรรมิอย่างต่อเนิ่�อง
ซึ่่�งรายละเอ้ยด้ได้้นิำาเสุนิอไว้ในิรายงานิค่วามิยั�งย่นิของธินิาค่าร
การประกอบี้ธิุรกิจ่อย่างมิ้ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ ธินิาค่ารมิ้แนิวทางและการ
ปฏิิบี้ัติต่อผืู่้มิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยกลุ่มิต่าง ๆ ด้ังนิ้�
ผู้ถือหุ้นึ่
ธินิาค่ารมิุ่งมิั�นิในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ตามิหัลักจ่รรยาบี้รรณ์และธิรรมิาภิบี้าล
ท้�ด้้ มิ้กลยุทธิ์ทางธิุรกิจ่ท้�ช่ัด้เจ่นิและเหัมิาะสุมิ บี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยง
อย่างรอบี้ค่อบี้และมิ้ประสุิทธิิภาพ และพัฒนิาคุ่ณ์ภาพของผื่ลิตภัณ์ฑ์์
และบี้ริการอย่างต่อเนิ่อ� ง เพ่อ� สุร้างค่วามิมิันิ� ใจ่ใหั้แก่ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้ และนิักลงทุนิ
ธินิาค่ารเปิด้เผื่ยข้อมิูลอย่างโปร่งใสุ สุ่�อสุารกับี้นิักลงทุนิตามิหัลักปฏิิบี้ัติ
ท้�ด้้ เค่ารพสุิทธิิของผืู่้ถื่อหัุ้นิ และปฏิิบี้ัติต่อผืู่้ถื่อหัุ้นิและนิักลงทุนิทุกกลุ่มิ
โด้ยเท่าเท้ยมิ
ลูกคื้า
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญสุูงสุุด้กับี้การใหั้บี้ริการท้�มิ้คุ่ณ์ภาพและตรงค่วามิ
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ต้องการของลูกค่้า และการสุร้างค่วามิสุัมิพันิธิ์ท�้ด้้กับี้ลูกค่้าเสุมิ่อนิเป็นิ
เพ่อ� นิคู่ค่่ ด้ิ มิิตรคู่บี้่ า้ นิ โด้ยมิุง่ มิันิ� พัฒนิาผื่ลิตภัณ์ฑ์์และบี้ริการท้มิ� ค่้ ณ์
ุ ภาพ
และสุามิารถืตอบี้สุนิองค่วามิต้องการท้�หัลากหัลายของลูกค่้า พัฒนิา
กระบี้วนิการทำางานิใหั้รวด้เร็วโด้ยนิำาเทค่โนิโลย้มิาปรับี้ใช่้ พัฒนิาช่่องทางการ
ใหั้บี้ริการเพ่อ� อำานิวยค่วามิสุะด้วกแก่ลกู ค่้า ใหั้บี้ริการลูกค่้าอย่างเป็นิธิรรมิ
รักษีาค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูลลูกค่้า ตลอด้จ่นิดู้แลการรับี้ข้อร้องเร้ยนิและ
ติด้ตามิแก้ไอย่างเหัมิาะสุมิ เพ่อ� สุร้างค่วามิพ่งพอใจ่ใหั้แก่ลกู ค่้า
พนึ่ักงานึ่
ธินิาค่ารตระหันิักถื่งค่วามิสุำาค่ัญของพนิักงานิ ผืู่้เป็นิทรัพยากรบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้
ค่่ายิง� ของธินิาค่าร มิ้การดู้แลและสุ่งเสุริมิช่้วติ และค่วามิเป็นิอยูข่ องพนิักงานิ
บี้นิพ่�นิฐานิของค่วามิสุัมิพันิธิ์และค่วามิร่วมิมิ่อท้�ด้้ระหัว่างกันิเพ่�อสุ่งเสุริมิ
ค่วามิก้าวหันิ้าและการเจ่ริญเติบี้โตท้ย� ง�ั ย่นิในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร
ด้ังนิ้�
(1) ค่่าตอบี้แทนิและสุวัสุด้ิการแก่พนิักงานิ
ธินิาค่ารตระหันิักและใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้พนิักงานิท้เ� ป็นิทรัพยากรท้สุ� ำาค่ัญ
ต่อการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่าร โด้ยการกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิใหั้แก่พนิักงานิ
ตามิหันิ้าท้�ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ และผื่ลการปฏิิบี้ัติงานิของพนิักงานิ จ่ัด้ใหั้
มิ้สุวัสุด้ิการในิด้้านิต่าง ๆ เช่่นิ การรักษีาพยาบี้าล การจ่ัด้ใหั้มิ้สุถืานิท้�
ออกกำาลังกายเพ่�อสุ่งเสุริมิใหั้พนิักงานิมิ้สุุขภาพท้�ด้้ เป็นิต้นิ ธินิาค่ารจ่ัด้
ใหั้มิ้กองทุนิสุำารองเล้�ยงช่้พสุำาหัรับี้พนิักงานิและเจ่้าหันิ้าท้�บี้ริหัารเพ่�อ
สุ่งเสุริมิการออมิ และจ่ัด้ใหั้มิเ้ งินิสุงเค่ราะหั์บี้ตุ รของพนิักงานิเพ่อ� บี้รรเทา
ค่่าใช่้จ่่ายบี้างสุ่วนิของพนิักงานิ นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารยังได้้พิจ่ารณ์าจ่่าย
โบี้นิัสุ ใหั้แก่พนิักงานิโด้ยพิจ่ารณ์าจ่ากผื่ลประกอบี้การของธินิาค่าร
ผื่ลประเมิินิการปฏิิบี้ัติงานิ และสุภาวะเศรษีฐกิจ่โด้ยรวมิ
(2) การพัฒนิาค่วามิรู้และศักยภาพของพนิักงานิ
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การพัฒนิาพนิักงานิทุกระด้ับี้อย่างต่อเนิ่�อง
มิุ่ ง สุร้ า งทั ศ นิค่ติ และพั ฒ นิาศั ก ยภาพท้� จ่ ะช่่ ว ยขั บี้ เค่ล่� อ นิธินิาค่าร
ไปสุู่ Digital Bank โด้ยใช่้รูปแบี้บี้การพัฒนิาและการเร้ยนิรู้ท�้หัลากหัลาย
และเข้าถื่งพนิักงานิทุกกลุ่มิ ประกอบี้ด้้วย e-Learning, Virtual Class,
Project-based Workshop ค่วบี้คู่่กับี้การวางแผื่นิเสุ้นิทางอาช่้พ (Career
Development) การสุับี้เปล้�ยนิหัมิุนิเว้ยนิงานิ (Rotation) การมิอบี้หัมิาย
งานิโค่รงการ (Special Project ) และการจ่ัด้เก็บี้และถื่ายทอด้องค่์ค่วามิรู้
จ่ากผืู่้เช่้�ยวช่าญในิองค่์กร (Knowledge Management ) เพ่�อใหั้พนิักงานิ
ต่อยอด้การเร้ยนิรู้ และนิำาค่วามิรูไ้ ปประยุกต์ใช่้ เพ่อ� สุร้างคุ่ณ์ค่่าในิเช่ิงธิุรกิจ่
นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารยั ง สุ่ ง เสุริ มิ การสุร้ า งสุั ง ค่มิแหั่ ง การเร้ ย นิรู้ หัร่ อ
Lifelong Learning โด้ยการพัฒนิาหัลักสุูตรใหั้พนิักงานิเล่อกเร้ยนิตามิ
ค่วามิสุนิใจ่ของตนิเอง เพิ� มิ เติ มิ จ่ากหัลั ก สุู ต รบี้ั ง ค่ั บี้ ท้� พ นิั ก งานิต้ อ ง
เร้ยนิตามิท้�ธินิาค่ารกำาหันิด้ ได้้แก่ กลุ่มิหัลักสุูตร Data Driven, Future
Leader, Business Solution Provider, Industry & Business, English
and Chinese Language
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(3) ความปลอดภััยและสุุขอนามัยในที่่�ที่ำางาน
ธนาคารจััดให้้มก่ ารรักษาความปลอดภััยที่่ด� ใ่ นสุ่วนของอาคารสุถานที่่� โดย
ม่ระบบและอุปกรณ์์ที่่�ม่มาตรฐาน จััดให้้มเ่ จั้าห้น้าที่่�รักษาความปลอดภััย
ที่่�เห้มาะสุม และจััดสุถานที่่�ที่ำางานให้้เห้มาะสุมและเอ้�ออำานวยให้้เกิด
ประสุิที่ธิภัาพและประสุิที่ธิผลในการที่ำางานโดยคำานึงถึงสุวัสุดิภัาพและ
สุุ ขอนามั ยของพนั กงาน ม่ ข้อมู ลการลาห้ยุดที่่�เก่� ยวเน้� องกั บการเกิด
อุบัติเห้ตุห้ร้อเจั็บป่วย เน้�องจัากการที่ำางาน
คู่่�คู่้า
ธนาคารเชื่้�อมั�นว่าการบริห้ารจััดการคู่ค้าที่่�ม่ประสุิที่ธิภัาพจัะชื่่วยให้้การ
ดำาเนินธุรกิจัเป็นไปโดยสุะดวกราบร้�น ธนาคารยึดห้ลักการปฏิิบัติต่อ
คูค่ า้ ตามเง้อ� นไขสุัญญาที่่ต� กลงกันไว้ ม่กระบวนการคัดเล้อกคูค่ า้ ที่่โ� ปร่งใสุ
ปฏิิบัติต่อคู่ค้าอย่างเที่่าเที่่ยมและเป็นธรรม ม่การดูแลติดตามให้้คู่ค้า
สุ่งมอบสุินค้าและบริการที่่ม� ค่ ณ์
ุ สุมบัตถิ กู ต้องครบถ้วนตามที่่ไ� ด้ตกลงกันไว้
ตลอดจันสุร้างเสุริมความสุัมพันธ์ที่่�ด่ระห้ว่างธนาคารกับคู่ค้า
ผู้่้ประกอบธุุรกิจในอุตสาหกรรมเดีียวกัน
ธนาคารปฏิิบัติตามแนวที่างการแข่งขันที่างการค้าที่่�เป็นธรรม ตลอดจัน
กฎห้มายและกฎระเบ่ยบอ้�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจัธนาคาร
เคารพและให้้เก่ ยรติผู้ประกอบการรายอ้�น และพร้อมสุนับสุนุนและ
ร่ ว มม้ อ กั บ ผู้ ป ระกอบการรายอ้� น เพ้� อ ให้้ บ รรลุ เ ป้ า ห้มายโดยรวมของ
ภัาคการธนาคาร
เจ้าหนี�
ธนาคารรักษาความสุัมพันธ์ที่่�ด่กับเจั้าห้น่� โดยยึดถ้อปฏิิบัติตามสุัญญา
ห้ร้อเง้�อนไขต่าง ๆ ที่่�ได้ตกลงไว้กับเจั้าห้น่� และธนาคารให้้ความสุำาคัญ
สุูงสุุดกับการชื่ำาระค้นห้น่�ภัายในระยะเวลากำาห้นด โดยการบริห้ารเงินทีุ่น
และสุภัาพคล่องให้้อยูใ่ นระดับที่่เ� พ่ยงพอและเห้มาะสุมอยูเ่ สุมอ เพ้อ� สุร้าง
ความมั�นใจัให้้กับเจั้าห้น่�
ชุุมชุนและสังคู่ม
ธนาคารสุนับสุนุนและม่สุ่วนร่วมในการดำาเนินกิจักรรมต่าง ๆ ที่่�สุร้าง
คุณ์ค่าแก่ชื่มุ ชื่นและสุังคม เชื่่น การสุนับสุนุนและสุ่งเสุริมในด้านการศึึกษา
การที่่องเที่่�ยว การเกษตร ธุรกิจัชืุ่มชื่น ศึาสุนา ศึิลปวัฒนธรรม กิจักรรม
สุาธารณ์ประโยชื่น์ และการให้้ความรู้ที่างการเงิน เป็นต้น
สิ�งแวดีล้อม
ธนาคารสุ่ ง เสุริ ม และสุนั บ สุนุ น การดู แ ลรั ก ษาสุิ� ง แวดล้ อ มและการใชื่้
ที่รัพยากรอย่างม่ประสุิที่ธิภัาพ ผ่านการรณ์รงค์และจััดกิจักรรมให้้พนักงาน
ร่วมกันรักษาสุิง� แวดล้อมและอนุรกั ษ์พลังงานภัายในบริเวณ์ธนาคาร ตลอด
จันม่สุ่วนร่วมสุนับสุนุนการดูแลสุิ�งแวดล้อมในชืุ่มชื่นรอบธนาคาร และ
สุนับสุนุนสุินเชื่้�อให้้แก่กิจักรรมที่่�ชื่่วยลดโลกร้อน เชื่่น พลังงานห้มุนเว่ยน
และโครงสุร้างพ้�นฐานด้านการคมนาคมขนสุ่งที่่�ใชื่้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
เร่�องอ่�น ๆ
ธนาคารกำา ห้นดนโยบายการกำา กั บ ดู แ ลกิ จั การของธนาคาร และ
จัรรยาบรรณ์และจัริ ย ธรรมธุ ร กิ จั ของธนาคารโดยม่ ห้ ลั ก การพ้� น ฐาน
ที่่�สุำาคัญ ค้อ การปฏิิบัติห้น้าที่่�ด้วยความซื่้�อสุัตย์สุุจัริต ม่คุณ์ธรรม และ
ความรับผิดชื่อบ ที่ั�งน่� ธนาคารจัะไม่ให้้ความชื่่วยเห้ล้อ สุ่งเสุริม ห้ร้อ
สุนับสุนุนกิจักรรมห้ร้อธุรกรรมใด ๆ ที่่�มิชื่อบด้วยกฎห้มาย

เร้�องอ้�น ๆ ที่่�สุำาคัญ ได้แก่
(1) เร้�องสุิที่ธิมนุษยชื่น
ธนาคารให้้ความเคารพในสุิที่ธิมนุษยชื่นตามที่่�กฎห้มายกำาห้นด และ
จัะไม่เก่�ยวข้องกับการละเมิดสุิที่ธิมนุษยชื่นใด ๆ
(2) ที่รัพย์สุินที่างปัญญา
ธนาคารให้้ความเคารพและจัะไม่ล่วงละเมิดสุิที่ธิในที่รัพย์สุินที่าง
ปัญญาของผู้ใด โดยได้กำาห้นดแนวที่างปฏิิบัติไว้ในจัรรยาบรรณ์และ
จัริยธรรมธุรกิจัของธนาคาร ผู้ที่่�ถูกตรวจัพบว่ากระที่ำาการละเมิด
ที่รัพย์สุินที่างปัญญาจัะต้องถูกพิจัารณ์าโที่ษที่างวินัย และจัะต้อง
รับผิดชื่อบตามกฎห้มายที่่�เก่�ยวข้อง ที่ั�งน่� ผู้บังคับบัญชื่าทีุ่กระดับชื่ั�น
เป็นผูค้ วบคุมดูแลการปฏิิบตั ห้ิ น้าที่่ข� องผูใ้ ต้บงั คับบัญชื่าให้้เป็นไปตาม
คำาสุั�งระเบ่ยบงานธนาคารโดยเคร่งครัด
(3) นโยบายและวิธ่ปฏิิบัติในการแจั้งเบาะแสุ
ธนาคารจััดให้้ม่ชื่่องที่างให้้ผู้ม่สุ่วนได้เสุ่ยสุามารถสุ่งเร้�องร้องเร่ยนต่อ
คณ์ะกรรมการธนาคารได้โดยตรง เพ้�อให้้ผู้ม่สุ่วนได้เสุ่ยสุามารถแจั้ง
เบาะแสุเก่ย� วกับการที่ำาผิดกฎห้มาย ความถูกต้องของรายงานที่างการ
เงิน ระบบควบคุมภัายในที่่�บกพร่อง ห้ร้อการฝ่่าฝ่ืนจัรรยาบรรณ์และ
จัริยธรรม โดยผ่านชื่่องที่างที่่ธ� นาคารกำาห้นดไว้ โดยธนาคารได้กำาห้นด
ระเบ่ยบวิธป่ ฏิิบตั ใิ นการแจั้งเบาะแสุ (Whistleblowing) ซื่ึง� ครอบคลุมถึง
กระบวนการและชื่่องที่างในการรับและจััดการกับข้อร้องเร่ยนของผูม้ ่
สุ่วนได้เสุ่ย และการให้้ความคุม้ ครองสุิที่ธิของผูแ้ จั้งเบาะแสุและบุคคล
ที่่�เก่�ยวข้องให้้ได้รับความเป็นธรรมห้ร้อไม่ถูกกลั�นแกล้ง ที่ั�งน่� ผู้ม่สุ่วน
ได้เสุ่ยสุามารถดูรายละเอ่ยดได้ในเว็บไซื่ต์ของธนาคาร
(4) การต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน
ธนาคารมุ่ ง ห้มายเป็ น องค์ ก รที่่� โ ปร่ ง ใสุและปราศึจัากการทีุ่ จั ริ ต
คอร์รัปชื่ัน และจัะไม่ยอมรับการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ันในทีุ่กรูปแบบ โดย
ธนาคารได้กำาห้นดนโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน โดยห้้าม
กรรมการ ผูบ้ ริห้าร และพนักงานของธนาคารเสุนอ เร่ยกร้อง ดำาเนิน
การ ห้ร้อยอมรับสุินบน ห้ร้อผลประโยชื่น์อ้�นใดโดยเจัตนาทีุ่จัริต
เพ้�อประโยชื่น์ต่อตนเองห้ร้อผู้อ้�น
ธนาคารสุ่ ง เสุริ ม ค่ า นิ ย มเก่� ย วกั บ ความซื่้� อ สุั ต ย์ สุุ จั ริ ต และการม่
ความรับผิดชื่อบต่อการปฏิิบัติห้น้าที่่� และสุนับสุนุนการเสุริมสุร้างให้้
ผูที่้ เ�่ ก่ย� วข้องของธนาคารม่ความเข้าใจั ตระห้นักรู้ และให้้ความร่วมม้อ
ในการอันใดที่่จั� ะเป็นประโยชื่น์ในการต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน
ธนาคารได้กาำ ห้นดแนวที่างต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รปั ชื่ัน (Anti-Corruption
Program) ขึ�น นอกจัากน่� ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องได้ดาำ เนินการตาม
กระบวนการในการประเมินความเสุ่�ยงจัากการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน และ
กำาห้นดแนวปฏิิบตั เิ ก่ย� วกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแลเพ้อ� ป้องกัน
และติดตามความเสุ่�ยงจัากการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน รวมที่ั�งดำาเนินการ
ประเมิ น การปฏิิ บัติต ามแนวที่างการต่ อ ต้ า นการทีุ่ จั ริ ต คอร์ รัป ชื่ั น
(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารได้จัดั ให้้มแ่ นวปฏิิบตั ิ
ที่่ด� ที่่ เ�่ ห้มาะสุมสุอดคล้องกับสุภัาพการณ์์และกฎห้มายที่่เ� ก่ย� วข้อง
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รปั ชื่ันในเว็บไซื่ต์ของธนาคาร
และชื่่องที่างการสุ้�อสุารภัายใน รวมถึงระบบอินที่ราเน็ตและให้้ความรู้
แก่พนักงานเก่�ยวกับนโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ันของธนาคาร
ม่บที่ลงโที่ษสุำาห้รับผู้ที่่�ฝ่่าฝ่ืนห้ร้อไม่ปฏิิบัติตามแนวที่างต่อต้านการทีุ่จัริต
คอร์รัปชื่ัน
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ธินิาค่ารมิ้ช่่องทางท้�ปลอด้ภัยและสุามิารถืใหั้พนิักงานิเข้าถื่งได้้อย่าง
มิั� นิ ใจ่ เมิ่� อ พนิั ก งานิต้ อ งการแจ่้ ง ข้ อ มิู ล หัร่ อ เบี้าะแสุโด้ยปราศจ่าก
ค่วามิเสุ้�ยงต่อผืู่้แจ่้งในิภายหัลัง ทั�งนิ้� พนิักงานิสุามิารถืแจ่้งข้อมิูลหัร่อ
เบี้าะแสุต่อผืู่้บี้ริหัารท้�ตนิสุังกัด้ หัร่อผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้หันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล
(Head of Compliance) ในิการนิ้� ธินิาค่ารจ่ะเปิด้รับี้ข้อมิูลอย่างเสุมิอภาค่
โปร่งใสุ เอาใจ่ใสุ่ ใหั้ค่วามิเป็นิธิรรมิแก่ทุกฝ่าย มิ้ระยะเวลาการสุอบี้สุวนิ
อย่างเหัมิาะสุมิ มิ้มิาตรการรักษีาค่วามิลับี้ รวมิถื่งใหั้ค่วามิคุ่้มิค่รอง
ผืู่้ร้องเร้ยนิไมิ่ใหั้ถืูกกลั�นิแกล้งทั�งในิระหัว่างการสุอบี้สุวนิและภายหัลัง
การสุอบี้สุวนิ
สุำาหัรับี้คู่่ค่้าหัร่อสุาธิารณ์ช่นิทั�วไปสุามิารถืแจ่้งข้อมิูลหัร่อเบี้าะแสุเก้�ยว
กับี้พฤติกรรมิท้�ไมิ่เหัมิาะสุมิหัร่ออาจ่ขัด้ต่อมิาตรการต่อต้านิการทุจ่ริต
ค่อร์รปั ช่ันิต่อเลขานิุการบี้ริษีทั หัร่อหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล ในิการนิ้� ธินิาค่าร
จ่ะเปิด้รับี้ข้อมิูลอย่างเสุมิอภาค่ โปร่งใสุ เอาใจ่ใสุ่ ใหั้ค่วามิเป็นิธิรรมิ
แก่ทุกฝ่าย มิ้ระยะเวลาการสุอบี้สุวนิอย่างเหัมิาะสุมิ มิ้มิาตรการรักษีา
ค่วามิลับี้ รวมิถื่งใหั้คุ่้มิค่รองผืู่้ร้องเร้ยนิไมิ่ใหั้ถืูกกลั�นิแกล้ง ทั�งในิระหัว่าง
การสุอบี้สุวนิและภายหัลังการสุอบี้สุวนิ
ธินิาค่ารเช่่�อมิั�นิว่า นิโยบี้ายต่อต้านิการทุจ่ริตค่อร์รัปช่ันิค่่อกรอบี้และ
ทิศทางของการพัฒนิาท้�ยั�งย่นิ แนิวทางต่อต้านิการทุจ่ริตค่อร์รัปช่ันิ
(Anti-Corruption Program) สุะท้อนิค่วามิมิุ่งมิั�นิและค่วามิทุ่มิเทท้�สุำาค่ัญ
ของการเป็นิองค่์กรท้โ� ปร่งใสุและปราศจ่ากการทุจ่ริตค่อร์รปั ช่ันิ รวมิทัง� ไมิ่มิ้
สุ่วนิเก้ย� วข้องกับี้การทุจ่ริตค่อร์รปั ช่ันิ โด้ยธินิาค่ารมิุง่ หัมิายและมิุง่ หัวังใหั้
ผืู่้มิ้สุ่วนิเก้�ยวข้องใหั้ค่วามิร่วมิมิ่อสุนิับี้สุนิุนิการด้ำาเนิินิการด้้วยด้้
ทั�งนิ้� ธินิาค่ารได้้รับี้การรับี้รองเป็นิสุมิาช่ิกของแนิวร่วมิปฏิิบี้ัติของภาค่
เอกช่นิไทยในิการต่อต้านิการทุจ่ริตจ่ากค่ณ์ะกรรมิการแนิวร่วมิปฏิิบี้ตั ขิ อง
ภาค่เอกช่นิไทยในิการต่อต้านิการทุจ่ริต ซึ่่ง� แสุด้งเจ่ตนิารมิณ์์ของธินิาค่าร
ในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างซึ่่�อสุัตย์สุจุ่ ริตและไมิ่ยอมิรับี้การทุจ่ริตค่อร์รัปช่ันิ
ในิทุกรูปแบี้บี้
6. ดำูแลให้มร่ ะบบการบริหารควัามเสำ่ย
� งและการควับค้ม
ภายในิท่เ� หมาะสำม

การบริหารคืวามเสี่่�ยง
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้กำาหันิด้หัลักนิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่ารและระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้
โด้ยใหั้มิ้การทบี้ทวนิเป็นิประจ่ำาทุกปี ธินิาค่ารได้้วางกรอบี้แนิวทางการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งและโค่รงสุร้างการกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้ย� งหัลักท้สุ� าำ ค่ัญ ได้้แก่
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิกลยุทธิ์ ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่อง และค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิเทศโนิโลย้สุารสุนิเทศ รวมิทั�งยังพิจ่ารณ์าค่รอบี้ค่ลุมิถื่งค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิอ่�นิ ๆ ผื่่านิกระบี้วนิการประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) เพ่�อใหั้ธินิาค่าร
สุามิารถืบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงได้้อย่างเหัมิาะสุมิ และมิ้ระด้ับี้เงินิกองทุนิ
เพ้ยงพอต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ทั�งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั�งนิ้�
ธินิาค่ารได้้นิำาหัลักการป้องกันิ 3 ช่ั�นิ (Three Lines of Defense) มิาใช่้
ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง เพ่�อใหั้การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้�ยงเป็นิไปอย่างมิ้
ประสุิทธิิผื่ล และสุ่งเสุริมิใหั้มิ้กลไกการตรวจ่สุอบี้และถื่วงดุ้ลท้�เหัมิาะสุมิ
โด้ยแนิวป้องกันิช่ั�นิแรก หันิ่วยงานิท้�ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้�ยงต้องมิ้ค่วามิ
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เข้าใจ่ถื่งค่วามิเสุ้�ยงท้�เกิด้ข่�นิและมิ้หันิ้าท้�ในิการจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ในิ
ขอบี้เขตท้ก� ำาหันิด้และสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งโด้ยรวมิ
แนิวป้องกันิช่ั�นิท้�สุอง หันิ่วยงานิภายในิท้�มิ้หันิ้าท้�ในิการวัด้ ติด้ตามิ และ
ค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยง ต้องมิ้การประเมิินิและรายงานิค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ
อย่างสุมิำ�าเสุมิอ ตลอด้จ่นิปรับี้ปรุงกลไกการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงใหั้มิ้ค่วามิ
เหัมิาะสุมิกับี้ลักษีณ์ะและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิของโค่รงสุร้างและการด้ำาเนิินิ
ธิุรกิจ่ รวมิถื่งดู้แลรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ใหั้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่เป็นิไปตามิกฎหัมิาย
ข้อบี้ังค่ับี้ และกฎเกณ์ฑ์์ทางการ และแนิวป้องกันิช่ั�นิท้�สุามิ หันิ่วยงานิ
ท้�มิ้หันิ้าท้�ในิการสุอบี้ทานิและตรวจ่สุอบี้การปฏิิบี้ัติงานิของหันิ่วยงานิ
ต่าง ๆ ของธินิาค่าร ต้องมิ้การด้ำาเนิินิการเพ่อ� ใหั้แนิ่ใจ่ว่าระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิ
ภายในิมิ้ค่วามิรัด้กุมิ เพ้ยงพอและเหัมิาะสุมิ รวมิถื่งมิ้การแก้ไขข้อบี้กพร่อง
ต่าง ๆ ภายในิระยะเวลาอันิสุมิค่วร
นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้จ่ัด้ทำาแผื่นิล่วงหันิ้ารองรับี้การเสุริมิสุร้างค่วามิ
มิั�นิค่งและแก้ไขปัญหัา (Recovery Plan) เพ่�อเตร้ยมิค่วามิพร้อมิในิการ
แก้ ไขปั ญ หัาด้้ า นิเงิ นิ กองทุ นิ และสุภาพค่ล่ อ งท้� อ าจ่เกิ ด้ ข่� นิ ในิอนิาค่ต
ไว้ ล่ วงหันิ้ าอย่ างเป็ นิระบี้บี้ในิขณ์ะท้� ธิ นิาค่ารมิ้ ค่วามิเข้ มิแข็ ง ซึ่่� งเป็ นิ
การบีู้รณ์าการกรอบี้การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิแต่ละด้้านิของธินิาค่ารใหั้
สุอด้ค่ล้องกันิมิากข่�นิ อันิจ่ะช่่วยใหั้ธินิาค่ารสุามิารถืรับี้มิ่อกับี้ภาวะวิกฤต
ได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพและทันิการณ์์
การคืวบคืุมภูายในึ่
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญต่อระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิ เพ่�อ
ใหั้มิ�นิั ใจ่ว่าการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารมิ้ค่วามิโปร่งใสุ กรรมิการ ผืู่้บี้ริหัาร
และพนิักงานิของธินิาค่าร ปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ด้้วยค่วามิระมิัด้ระวัง ซึ่่�อสุัตย์
สุุจ่ริต และรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ต่อประโยช่นิ์สุูงสุุด้ของธินิาค่าร โด้ยค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารได้้มิอบี้หัมิายใหั้ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้สุอบี้ทานิและประเมิินิ
ค่วามิเพ้ ย งพอของระบี้บี้การค่วบี้คุ่ มิ ภายในิของธินิาค่ารเป็ นิ ประจ่ำา
ทุกปี และนิำาเสุนิอผื่ลการประเมิินิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร โด้ยการ
ประเมิินิระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิได้้กำาหันิด้กรอบี้พิจ่ารณ์าในิด้้านิต่าง ๆ
ไว้ 5 องค่์ประกอบี้ ค่่อ (1) การค่วบี้คุ่มิภายในิองค่์กร (2) การประเมิินิ
ค่วามิเสุ้�ยง (3) การค่วบี้คุ่มิการปฏิิบี้ัติงานิ (4) ระบี้บี้สุารสุนิเทศและ
การสุ่�อสุารข้อมิูล และ (5) ระบี้บี้การติด้ตามิ
สุำาหัรับี้การประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิ ในิปี
2563 ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ค่วามิเหั็นิว่า ระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิ
ของธินิาค่ารมิ้ค่วามิเพ้ยงพอ เหัมิาะสุมิ และมิ้พัฒนิาการอย่างต่อเนิ่�อง
รวมิทั�งมิ้บีุ้ค่ลากรเพ้ยงพอท้�จ่ะด้ำาเนิินิการตามิระบี้บี้ด้ังกล่าวได้้อย่างมิ้
ประสุิทธิิภาพ

82

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

หนึ่่วยงานึ่ที่่ที่� าำ หนึ่้าที่่เ� ก่ย� วกับการคืวบคืุมภูายในึ่และการบริหารคืวามเสี่่ย� ง
• หันิ่วยงานิบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง มิ้หันิ้าท้แ� ละค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ในิการกำาหันิด้
และทบี้ทวนิแนิวทางการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งโด้ยรวมิของธินิาค่าร และ
ร่วมิกับี้หันิ่วยงานิท้เ� ก้ย� วข้องในิการประเมิินิ ติด้ตามิ และดู้แลปริมิาณ์
ค่วามิเสุ้ย� งใหั้อยูใ่ นิระด้ับี้ท้ย� อมิรับี้ได้้ รวมิถื่งดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิ
ต่าง ๆ ใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งท้ก� าำ หันิด้ไว้ และรายงานิ
สุถืานิะค่วามิเสุ้ย� งต่อผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูงและค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารอย่าง
สุมิำา� เสุมิอ นิอกจ่ากนิ้� ยังมิ้หันิ้าท้สุ� นิับี้สุนิุนิงานิของค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้
ค่วามิเสุ้�ยงในิการกำากับี้ดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่าร โด้ยมิ้
นิายก้รติ ไหัลสุาธิิต ผืู่ช่้ ว่ ยผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ เป็นิผืู่ร้ บี้ั ผื่ิด้ช่อบี้
• หันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล มิ้หันิ้าท้�ใหั้ค่วามิเหั็นิและค่วามิช่ัด้เจ่นิเก้�ยวกับี้
ข้อกำาหันิด้และกฎเกณ์ฑ์์ของทางการ กำากับี้ดู้แลและสุอบี้ทานิการปฏิิบี้ตั ิ
งานิของหันิ่วยงานิ รวมิถื่งการจ่ัด้ทำานิโยบี้ายต่าง ๆ ของธินิาค่ารใหั้
เป็นิไปตามิข้อกำาหันิด้และกฎเกณ์ฑ์์ของทางการท้�เก้�ยวข้อง รายงานิ
ผื่ลการกำากับี้ดู้แลต่อผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูง และค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้หัร่อ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร โด้ยมิ้นิายพรเทพ กิจ่สุนิาโยธิินิ ผืู่ช่้ ว่ ยผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่
เป็นิผืู่ร้ บี้ั ผื่ิด้ช่อบี้
• สุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่ มิ มิ้ หั นิ้ า ท้� ป ระเมิิ นิ ค่วามิเพ้ ย งพอและ
ค่วามิเหัมิาะสุมิของธิรรมิาภิ บี้ าล การบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย ง และ
ระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิของธินิาค่าร โด้ยค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการตรวจ่
สุอบี้ระบี้บี้งานิ ข้ อ มิู ล และการปฏิิ บี้ั ติ ง านิของหันิ่ ว ยงานิต่ า งๆ
ใหั้ เ ป็ นิ ไปตามิกฎระเบี้้ ย บี้ของทางการและของธินิาค่าร รวมิทั� ง
ตรวจ่สุอบี้และสุอบี้สุวนิในิกรณ์้เกิด้การทุจ่ริตหัร่อมิ้การร้องเร้ยนิ
นิอกจ่ากนิ้� ยังมิ้หันิ้าท้สุ� นิับี้สุนิุนิงานิของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และ
ปฏิิบี้ัติงานิภายใต้การกำากับี้ดู้แลของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ โด้ยมิ้
นิางชุ่ติมิา กิจ่จ่ำานิงค่์ ผืู่ช่้ ่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ เป็นิผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้

ข้อมิูลจ่่งกลายเป็นิสุินิทรัพย์ท�้สุาำ ค่ัญท้�ต้องได้้รับี้การปกป้องอย่างจ่ริงจ่ัง
หัลายประเทศได้้เพิ�มิข้อบี้ังค่ับี้และกฎหัมิายเพ่�อปกป้องคุ่้มิค่รองข้อมิูล
สุ่วนิบีุ้ค่ค่ลของลูกค่้า ธินิาค่ารได้้มิ้การด้ำาเนิินิการอย่างต่อเนิ่�องเพ่�อใหั้
ข้อมิูลได้้รับี้การปกป้องจ่ากการปลอมิแปลงและการละเมิิด้สุิทธิิในิการ
เข้าถื่ง รวมิถื่งการเปิด้เผื่ยข้อมิูลโด้ยไมิ่ได้้รับี้อนิุญาต ซึ่่�งธินิาค่ารได้้มิ้การ
เพิ�มิมิาตรการปกป้องคุ่้มิค่รองข้อมิูลสุ่วนิบีุ้ค่ค่ลของลูกค่้ารวมิถื่งข้อมิูล
ของธินิาค่ารด้้วย ธินิาค่ารจ่่งได้้กาำ หันิด้นิโยบี้ายด้้านิการรักษีาค่วามิมิันิ� ค่ง
ปลอด้ภัยข้อมิูลและการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ
และด้ำาเนิินิการยกระด้ับี้ค่วามิพร้อมิในิการกำากับี้ดู้แลและบี้ริหัารจ่ัด้การ
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ โด้ยสุอด้ค่ล้องตามิกรอบี้การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ เพ่�อเพิ�มิข้ด้ค่วามิสุามิารถืในิการบี้ริหัารค่วามิ
เสุ้ย� งด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ (IT Risk Management) และค่วามิมิันิ� ค่ง
ปลอด้ภัยของสุารสุนิเทศและค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์ (Information
Security and Cyber Security) ใหั้เป็นิไปอย่างเหัมิาะสุมิทัง� องค่์กร โด้ย
การสุร้างกรอบี้การด้ำาเนิินิการในิด้้านิต่าง ๆ ได้้แก่ การปรับี้ปรุงเทค่โนิโลย้
ด้้านิค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยใหั้ทันิสุมิัยอยู่เสุมิอ เช่่นิ การกำาหันิด้นิโยบี้าย
ด้้านิการรักษีาค่วามิันิ� ค่งปลอด้ภัยสุำาหัรับี้บี้ริการค่ลาวด้์ ไบี้โอเมิทริก และ
บี้ล็อกเช่นิ เป็นิต้นิ การประเมิินิค่วามิเสุ้ย� งและปรับี้เปล้ย� นิกรอบี้การประเมิินิ
ค่วามิเสุ้�ยงตามิสุถืานิการณ์์อย่างเหัมิาะสุมิ การสุร้างค่วามิตระหันิักและ
ค่วามิรูค่้ วามิสุามิารถืด้้านิค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยใหั้กบี้ั บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร
รวมิถื่งลูกค่้าหัร่อผืู่ใ้ ช่้บี้ริการของธินิาค่ารอยูเ่ สุมิอ การพัฒนิาแผื่นิการเตร้ยมิ
ค่วามิพร้อมิรับี้มิ่อภัยทางไซึ่เบี้อร์ในิรูปแบี้บี้ต่างๆ เพ่�อท้�จ่ะลด้ผื่ลกระทบี้
จ่ากภัยทางไซึ่เบี้อร์ได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพและรวด้เร็ว การเสุริมิสุร้างค่วามิ
ร่วมิมิ่อกับี้หันิ่วยงานิภายนิอกเพ่�อเสุริมิค่วามิพร้อมิค่วามิสุามิารถืในิการ
รับี้มิ่อ รวมิทั�งค่วามิสุามิารถืในิการจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงทางไซึ่เบี้อร์ได้้อย่าง
มิ้ประสุิทธิิผื่ลมิากข่นิ�

การรักษาคืวามปัลอดภูัยของข้อมูล
เทค่โนิโลย้ท�้มิ้การพัฒนิาอย่างรวด้เร็วทำาใหั้สุภาพแวด้ล้อมิในิการทำางานิ
การด้ำาเนิินิช่้วิตเปล้�ยนิไปอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญ นิอกจ่ากนิั�นิ ยังช่่วยสุนิับี้สุนิุนิ
ใหั้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ใหั้เป็นิไปได้้อย่างรวด้เร็วและมิ้ประสุิทธิิภาพ ช่่วย
อำานิวยค่วามิสุะด้วกในิการใช่้งานิ แต่ขณ์ะเด้้ยวกันิการใช่้เทค่โนิโลย้
ท้�เพิ�มิข่�นิอาจ่เป็นิสุาเหัตุในิการสุร้างค่วามิเสุ้ยหัายและกระทบี้กับี้ธิุรกิจ่
ของคู่่ค่้าทางธิุรกิจ่ กระทบี้กับี้ค่วามิเช่่�อมิั�นิของลูกค่้า ผืู่้ใหั้บี้ริการ และ
ผืู่้ มิ้ สุ่ ว นิได้้ สุ่ ว นิเสุ้ ย ของธินิาค่าร การเช่่� อ มิโยงธิุ ร กิ จ่ และบี้ริ ก ารผื่่ า นิ
โลกไซึ่เบี้อร์ ก็เป็ นิอ้กด้้านิของค่วามิเสุ้�ยงท้�มิาพร้อมิกันิกับี้ภัยคุ่กค่ามิ
ทางไซึ่เบี้อร์ท้�ทว้ค่วามิรุนิแรงและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิมิากข่�นิ

ธินิาค่ารใหั้ ค่ วามิสุำา ค่ั ญ กั บี้ การรั ก ษีาค่วามิปลอด้ภั ย ของข้ อ มิู ล ไมิ่ ว่า
จ่ะเป็นิข้อมิูลลูกค่้าหัร่อข้อมิูลทางธิุรกิจ่เพ่�อรักษีาค่วามินิ่าเช่่�อถื่อและ
ค่วามิไว้วางใจ่ทัง� จ่ากลูกค่้า คู่ค่่ า้ และผืู่ร้ ว่ มิมิ่อทางธิุรกิจ่ โด้ยธินิาค่ารได้้จ่ด้ั ทำา
คู่มิ่ อ่ การรักษีาค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูล ซึ่่ง� เป็นิการอธิิบี้ายถื่งข้อค่วรปฏิิบี้ตั ใิ นิ
การรักษีาค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูลจ่ากการนิำาข้อมิูลไปใช่้ในิทางมิิช่อบี้ เพ่อ�
ใหั้ผื่บีู้้ ริหัารและพนิักงานิของธินิาค่ารมิ้ค่วามิเข้าใจ่ในิการรักษีาค่วามิปลอด้ภัย
ของข้อมิูลของธินิาค่าร ไมิ่ว่าจ่ะเป็นิค่วามิปลอด้ภัยของทรัพย์สุินิข้อมิูล
การเข้าถื่งข้อมิูล และระบี้บี้ค่วามิปลอด้ภัยด้้านิกายภาพ ค่วามิปลอด้ภัย
ด้้านิการสุ่อ� สุาร การบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� งด้้านิค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูล
การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่อ� ง เป็นิต้นิ

ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การรักษีาค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์
(Cyber Security) ขณ์ะเด้้ยวกันิยังตระหันิักถื่งค่วามิสุำาค่ัญในิการเสุริมิสุร้าง
กระบี้วนิการรักษีาค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์เพ่�อใหั้มิ้กระบี้วนิการ
จ่ัด้การกำากับี้ดู้แลท้�มิ้ประสุิทธิิภาพ เสุริมิสุร้างศักยภาพใหั้กับี้บีุ้ค่ลากรในิ
การรับี้มิ่อกับี้ภัยคุ่กค่ามิท้�ซึ่ับี้ซึ่้อนิและมิ้การเปล้�ยนิแปลงอย่างรวด้เร็ว
และมิ้การเสุริมิเทค่โนิโลย้ทท้� นิั สุมิัยอย่างสุมิำ�าเสุมิอเพ่อ� ใหั้เกิด้ประสุิทธิิผื่ล
และมิ้ค่วามิย่ด้หัยุนิ่ เพ้ยงพอต่อการปรับี้เปล้ย� นิใหั้สุอด้รับี้กับี้สุภาพการณ์์
ภัยคุ่กค่ามิไซึ่เบี้อร์ในิปัจ่จุ่บี้ันิและอนิาค่ต

การดำาเนึ่ินึ่การในึ่เรื�องที่่�เก่�ยวกับคืวามขัดแย้งที่างผลปัระโยชื้นึ่์และ
การรายงานึ่การม่สี่่วนึ่ได้เสี่่ยของกรรมการ
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญต่อการปฏิิบี้ตั แิ ละการมิ้หัลักปฏิิบี้ตั เิ พ่อ� ค่วบี้คุ่มิดู้แล
และจ่ัด้การในิเร่อ� งท้มิ� ผื่้ ลประโยช่นิ์ขด้ั แย้งตามิหัลักเกณ์ฑ์์ทท้� างการกำาหันิด้

ในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ในิปัจ่จุ่บี้ันิ จ่ำาเป็นิต้องใช่้ข้อมิูลในิการวิเค่ราะหั์เพ่�อ
กำาหันิด้กลยุทธิ์ ออกแบี้บี้บี้ริการใหั้เหัมิาะสุมิกับี้ค่วามิต้องการของลูกค่้า

ธินิาค่ารกำาหันิด้ใหั้กรรมิการและผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูงจ่ัด้ทำารายงานิการมิ้สุว่ นิ
ได้้เสุ้ย โด้ยแจ่้งข้อมิูลการถื่อหัุ้นิของตนิเอง คู่่สุมิรสุ และบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุ
นิิติภาวะ และการเป็นิกรรมิการในิกิจ่การต่าง ๆ ของตนิเองและคู่่สุมิรสุ
รวมิทั�งข้อมิูลอ่�นิเก้�ยวกับี้การมิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยของตนิ ซึ่่�งข้อมิูลด้ังกล่าวเป็นิ
สุ่วนิหันิ่�งของการค่วบี้คุ่มิดู้แลการทำาธิุรกรรมิระหัว่างธินิาค่ารกับี้บีุ้ค่ค่ล
ท้�กรรมิการหัร่อผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงของธินิาค่ารมิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยหัร่อมิ้สุ่วนิ

รายงานประจำาปี 2563 —

เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งกี่ารรายงานข้้อมูลกี่ารทั้ำาธุุรกี่รรมดั้งกี่ล่าวในแบบแสดัง
รายกี่ารข้้อมูลประจำำาปี กี่ารทั้ำารายกี่ารทั้่�เกี่่�ยวโยงกี่้นข้องกี่รรมกี่ารและ
ผูู้้บริหารระดั้บสูงเป็นไปตามหล้กี่เกี่ณฑ์์ทั้่�สำาน้กี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่้บ
หล้กี่ทั้ร้พย์และตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์กี่ำาหนดั ทั้้�งน่� ในกี่รณ่ทั้่�คณะกี่รรมกี่าร
ธุนาคารต้องพิจำารณาเร่อ� งทั้่เ� กี่ิดัหร่ออาจำเกี่ิดัความข้้ดัแย้งทั้างผู้ลประโยชน์
หร่อรายกี่ารทั้่�เกี่่�ยวโยงกี่้นหร่อรายกี่ารระหว่างกี่้น กี่รรมกี่ารทั้่�ม่ส่วน
เกี่่ย� วข้้องจำะไม่เข้้าร่วมกี่ารพิจำารณาอนุมต้ ริ ายกี่ารน้น� และไม่มกี่่ ารกี่ำาหนดั
เง่�อนไข้ใดัทั้่�ม่ล้กี่ษณะพิเศษไปจำากี่ปกี่ติเพ่�อกี่รรมกี่ารทั้่�ม่ส่วนเกี่่�ยวข้้อง
7. รัักษาความน่่าเชื่่อ
� ถื่อทางการัเงิน่และการัเปิิดเผยข้้อมูล

ธุนาคารตระหน้กี่ถึึงความสำาค้ญข้องกี่ารเปิดัเผู้ยสารสนเทั้ศเน่�องจำากี่
เป็นเร่�องทั้่�ม่ผู้ลกี่ระทั้บต่อกี่ารต้ดัสินใจำข้องผูู้้ลงทัุ้นและผูู้้ม่ส่วนไดั้เส่ย
คณะกี่รรมกี่ารธุนาคารยึดัม้�นแนวปฏิิบ้ติเกี่่�ยวกี่้บกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลโดัย
กี่ำากี่้บและดัูแลให้ระบบกี่ารจำ้ดัทั้ำารายงานทั้างกี่ารเงินและกี่ารเปิดัเผู้ย
ข้้อมูลต่าง ๆ ม่ความถึูกี่ต้อง เพ่ยงพอ เช่�อถึ่อไดั้และทั้้นเวลาโดัยเป็น
ไปตามกี่ฎหมายและกี่ฎเกี่ณฑ์์ ทั้่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพ่� อให้ ผูู้้ใช้ ข้้อ มู ลทั้างกี่าร
เงิ น ไดั้ ร้ บ สารสนเทั้ศอย่ า งเทั้่ า เทั้่ ย มกี่้ น ธุนาคารพิ จำ ารณาค้ ดั เล่ อ กี่
บุคคลทั้่�ม่ความรู้ ความสามารถึ ม่ประสบกี่ารณ์ทั้่�เหมาะสมกี่้บหน้าทั้่�
ความร้ บ ผู้ิ ดั ชอบในกี่ารดัู แ ลความน่ า เช่� อถึ่ อทั้างกี่ารเงิ น และกี่ารเปิ ดั
เผู้ยข้้อมูล โดัยม่กี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลทั้างกี่ารเงิน อาทั้ิ รายงานประจำำาปี
งบกี่ารเงิน แบบแสดังรายกี่ารข้้อมูลประจำำาปี (แบบ 56-1) คำาอธุิบายและ
กี่ารวิเคราะห์ข้องฝ่่ายจำ้ดักี่าร (Management Discussion and Analysis
: MD&A) ผู้่านช่องทั้างข้องตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย และใน
เว็บไซต์ข้องธุนาคาร www.bangkokbank.com โดัยแสดังข้้อมูลทั้่�เป็น
ปัจำจำุบ้นเพ่�อสะทั้้อนฐานะกี่ารเงินและผู้ลกี่ารดัำาเนินงานอย่างสมำ�าเสมอ
ทั้้�งน่� กี่ารเผู้ยแพร่ข้้อมูลทั้่�อาจำกี่ระทั้บต่อกี่ารต้ดัสินใจำลงทัุ้น กี่ระทั้บต่อ
สิทั้ธุิประโยชน์ข้องผูู้้ถึ่อหุ้นหร่อผูู้้ลงทัุ้น จำะเปิดัเผู้ยเม่�อข้้อมูลดั้งกี่ล่าวไดั้
ม่กี่ารเผู้ยแพร่อย่างเป็นทั้างกี่ารต่อตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ยแล้ว
อนึ�ง ธุนาคารไดั้ม่กี่ารกี่ำาหนดัผูู้้ม่สิทั้ธุิในกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลต่อสาธุารณะ
โดัยแบ่งเป็นข้้อมูลทั้างกี่ารเงินและข้้อมูลทั้่�ไม่ใช่ทั้างกี่ารเงิน เพ่�อให้กี่าร
ส่�อความข้องธุนาคารม่ความช้ดัเจำน ถึูกี่ต้อง โปร่งใสและทั้้นต่อเหตุกี่ารณ์

คณะกี่รรมกี่ารธุนาคารไดั้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในกี่ารเปิ ดั เผู้ยข้้ อ มู ล
ทั้างกี่ารเงิน โดัยพิจำารณาถึึงผู้ลกี่ารประเมินความเพ่ยงพอข้องระบบ
กี่ารควบคุมภายใน ความเห็นข้องผูู้้สอบบ้ญช่ในรายงานทั้างกี่ารเงินและ
ข้้อส้งเกี่ตข้องผูู้้สอบบ้ญช่ ความเห็นข้องคณะกี่รรมกี่ารตรวจำสอบ รวมถึึง
ความสอดัคล้องกี่้บกี่ลยุทั้ธุ์และนโยบายข้องธุนาคาร
นอกี่จำากี่น่� ธุนาคารไดั้จำ้ดัระบบกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลรายกี่ารทั้่�เกี่่�ยวข้้องกี่้บ
กี่รรมกี่ารเพ่�อให้ม่กี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลส่วนตนอย่างถึูกี่ต้องตามหล้กี่เกี่ณฑ์์
ข้องสำาน้กี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่้บหล้กี่ทั้ร้พย์และตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์
ธุนาคารไดั้ จำ้ดั ให้ ม่ห น่ ว ยงานน้ กี่ ลงทัุ้ น ส้ ม พ้ น ธุ์ เ พ่�อ ทั้ำา หน้ า ทั้่�เ ปิ ดั เผู้ย
ข้้ อ มู ล ทั้างกี่ารเงิ น และข้้ อ มู ล ทั้่� ไ ม่ ใช่ ข้้ อ มู ล ทั้างกี่ารเงิ น ข้องธุนาคาร
ซึ� ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กี่ารลงทัุ้ น ข้องผูู้้ ถึ่ อ หุ้ น น้ กี่ ลงทัุ้ น น้ กี่ วิ เ คราะห์
หล้กี่ทั้ร้พย์ และบริษทั้้ จำ้ดัอ้นดั้บความน่าเช่อ� ถึ่อทั้้ง� ชาวไทั้ยและต่างประเทั้ศ
ตามแนวทั้างกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลทั้่�สอดัคล้องกี่้บหล้กี่กี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูล
ข้องธุนาคารและข้้อกี่ำาหนดัข้องทั้างกี่ารทั้่�เกี่่�ยวข้้อง เพ่�อให้ม�้นใจำว่ากี่าร
เปิดัเผู้ยข้้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม เทั้่าเทั้่ยมกี่้น และทั้้นเวลา ผู้่าน
ช่องทั้างข้องตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย และในเว็บไซต์ข้องธุนาคาร
www.bangkokbank.com รวมถึึงจำ้ดักี่ิจำกี่รรมน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ เช่น
กี่ารประชุมกี่้บน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์และน้กี่ลงทัุ้น จำากี่สถึานกี่ารณ์กี่าร
แพร่ระบาดัข้องโรคโควิดั-19 หน่วยงานน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์จำงึ ดัำาเนินกี่ิจำกี่รรม
น้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ในรูปแบบวิถึ่ช่วิตใหม่ (New Normal) โดัยจำ้ดักี่ารประชุม
กี่้บน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์ น้กี่ลงทัุ้น และบริษ้ทั้จำ้ดัอ้นดั้บความน่าเช่�อถึ่อ
แบบเสม่อนจำริง (Virtual Meeting) รวมถึึงกี่ารประชุมผู้่านทั้างโทั้รศ้พทั้์ โดัย
กี่รรมกี่ารผูู้้จำ้ดักี่ารใหญ่ กี่รรมกี่ารรองผูู้้จำ้ดักี่ารใหญ่ และผูู้้บริหารระดั้บสูง
ข้องธุนาคารไดั้ให้ความสำาค้ญในกี่ารเข้้าร่วมกี่ิจำกี่รรมต่าง ๆ กี่้บหน่วยงาน
น้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ ดั้งน่�

รููปแบบการูเข้้าพบ
กี่ารเข้้าพบกี่้บน้กี่ลงทัุ้นและน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์ (Company Visit/ One-on-One Meeting)
กี่ารประชุมทั้างโทั้รศ้พทั้์ (Conference Call)
กี่ารประชุมกี่้บน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์และน้กี่ลงทัุ้นกี่ลุม่ ย่อย (Group Analyst and Investor Meeting)
กี่ารเข้้าร่วมงานประชุมน้กี่ลงทัุ้น (Investor Conference)
กี่ารเข้้าร่วมงานประชุมน้กี่ลงทัุ้นเสม่อนจำริง (Virtual Conference)
ข้้อมูลกี่ารติดัต่อหน่วยงานน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์
หน่วยงานน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ : ธุนาคารกี่รุงเทั้พ จำำากี่้ดั (มหาชน)
333 ถึนนส่ลม แข้วงส่ลม เข้ตบางร้กี่ กี่รุงเทั้พฯ 10500
โทั้รศ้พทั้์ : 0-2626-4981
โทั้รสาร : 0-2231-4890
อ่เมล : ir@bangkokbank.com
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
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จำำานวนครู้�ง

จำำานวนบรูิษั้ท

จำำานวนรูาย

5
215
5
3
5

6
219
201
78
140

11
274
256
116
162
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

8. สำนิับสำนิ้นิการม่สำวั่ นิร่วัมและการสำือ
� สำารกับผูถิ
้ อ
ื ห้นิ
้

ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญและปฏิิบี้ตั ติ อ่ ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ทุกกลุมิ่ อย่างเท่าเท้ยมิกันิ โด้ย
ผืู่้ถื่อหัุ้นิทุกกลุ่มิได้้รับี้สุิทธิิพ่�นิฐานิ ได้้แก่ สุิทธิิในิการเข้าร่วมิประชุ่มิและ
ออกเสุ้ยงลงค่ะแนินิ สุิทธิิในิการรับี้เงินิปันิผื่ล สุิทธิิในิการรับี้ข้อมิูลข่าวสุาร
สุิทธิิในิการเล่อกตัง� และถือด้ถือนิกรรมิการ สุิทธิิในิการแต่งตัง� ผืู่สุ้ อบี้บี้ัญช่้และ
กำาหันิด้ค่่าจ่้าง เป็นิต้นิ นิอกจ่ากนิ้� ก่อนิการจ่ัด้การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญ
ประจ่ำาปี ธินิาค่ารได้้เปิด้โอกาสุใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้นิเสุนิอวาระการประชุ่มิ และ
เสุนิอช่่�อบีุ้ค่ค่ลท้�เหัมิาะสุมิเพ่�อแต่งตั�งเป็นิกรรมิการธินิาค่าร โด้ยปฏิิบี้ัติ
ตามิหัลักเกณ์ฑ์์ท้�ธินิาค่ารกำาหันิด้ซึ่่�งเผื่ยแพร่อยู่ในิเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่าร
และผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิารถืสุ่งค่ำาถืามิเก้�ยวกับี้วาระการประชุ่มิมิายังเลขานิุการ
บี้ริษีัทล่วงหันิ้าก่อนิวันิประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ
ธินิาค่ารสุนิับี้สุนิุนิใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้นิทุกกลุ่มิเข้าร่วมิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิเพ่�อการ
มิ้สุว่ นิร่วมิในิพิจ่ารณ์าเร่อ� งสุำาค่ัญต่าง ๆ ของธินิาค่าร โด้ยจ่ัด้การประชุ่มิ
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ในิวันิ เวลา และสุถืานิท้ท� สุ�้ ะด้วกต่อการเข้าร่วมิประชุ่มิ ในิกรณ์้ท�้
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ไมิ่สุามิารถืเข้าประชุ่มิด้้วยตนิเองได้้ ธินิาค่ารได้้จ่ด้ั ทำาหันิังสุ่อมิอบี้
ฉันิทะ เพ่อ� ใหั้ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้ สุามิารถืมิอบี้ฉันิทะใหั้บี้คุ่ ค่ลอ่นิ� เข้าร่วมิประชุ่มิแทนิได้้
ในิปี 2563 ธินิาค่ารจ่ัด้การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ 2 ค่รั�ง ได้้แก่
1. การประชุ่มิวิสุามิัญผืู่ถื้ ่อหัุ้นิค่รั�งท้� 1/2563 ในิวันิท้� 5 มิ้นิาค่มิ 2563
เพ่อ� ขออนิุมิตั จ่ิ ากผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ในิการเข้าซึ่่อ� กิจ่การ PT Bank Permata Tbk
จ่าก Standard Chartered Bank และ PT Astra International Tbk
2. การประชุ่มิสุามิัญผืู่้ถื่อหัุ้นิประจ่ำาปีค่รั�งท้� 27 ในิวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ
2563 ซึ่่ง� เด้ิมิธินิาค่ารได้้กำาหันิด้จ่ัด้การประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปี
ค่รั�งท้� 27 ในิวันิท้� 10 เมิษีายนิ 2563 แต่เนิ่�องจ่ากเกิด้การระบี้าด้
ของโรค่โค่วิ ด้ -19 เพ่� อ เป็ นิ การใหั้ ค่ วามิร่ ว มิมิ่ อ กั บี้ ภาค่รั ฐ ในิการ
ป้องกันิการแพร่ระบี้าด้ของโรค่จ่ากการรวมิตัวกันิของค่นิจ่ำานิวนิมิาก
ธินิาค่ารจ่่ ง ยกเลิ ก กำา หันิด้นิั ด้ ประชุ่ มิ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ สุามิั ญ ประจ่ำา ปี
ในิวันิท้� 10 เมิษีายนิ 2563 โด้ยค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้มิ้มิติอนิุมิัติ
จ่่ายเงินิปันิผื่ลค่รั�งท้� 2 ใหั้แก่ผืู่้ถื่อหัุ้นิแทนิการจ่่ายเงินิปันิผื่ลประจ่ำาปี
และเมิ่อ� สุถืานิการณ์์การแพร่ระบี้าด้ของโรค่โค่วิด้-19 ค่ล้ค่� ลายธินิาค่าร
จ่่งจ่ัด้การประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปีค่รัง� ท้� 27 ในิวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ
2563 โด้ยกำาหันิด้มิาตรการและแนิวปฏิิบี้ตั ิในิการเข้าร่วมิประชุ่มิผืู่ถื้ อ่
หัุ้นิเพ่�อป้องกันิการแพร่ระบี้าด้ของโรค่โค่วิด้-19 ได้้แก่ การตรวจ่วัด้
อุณ์หัภูมิิของผืู่้เข้าร่วมิประชุ่มิ การเว้นิระยะหั่างของท้�นิ�ังและจ่ำากัด้
จ่ำานิวนิท้�นิ�ังในิหั้องประชุ่มิ การจ่ัด้เตร้ยมิแอกอฮอล์เจ่ลใหั้กับี้ผืู่้เข้า
ร่วมิประชุ่มิ การงด้บี้ริการอาหัารและเค่ร่�องด้่�มิ การงด้จ่ัด้ไมิโค่รโฟื้นิ
ใหั้กับี้ผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ
ในิการจ่ัด้การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิในิปี 2563 ธินิาค่ารได้้เผื่ยแพร่หันิังสุ่อ
เช่ิ ญ ประชุ่ มิ พร้ อ มิทั� ง เอกสุารประกอบี้การประชุ่ มิ และหันิั ง สุ่ อ มิอบี้
ฉันิทะทั�งฉบี้ับี้ภาษีาไทยและภาษีาอังกฤษี บี้นิเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่ารล่วง
หันิ้ าก่ อนิการประชุ่ มิ พร้อมิทั� งแจ่้ งใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้ นิทราบี้ผื่่านิระบี้บี้ SET
Portal ของตลาด้หัลั ก ทรั พ ย์ แ หั่ ง ประเทศไทย (การประชุ่ มิ วิ สุ ามิั ญ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิค่รั�งท้� 1/2563 เผื่ยแพร่บี้นิเว็บี้ไซึ่ต์ 22 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการ
ประชุ่มิ การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปีค่รั�งท้� 27 เผื่ยแพร่เอกสุาร

บี้นิเว็บี้ไซึ่ต์ 30 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ) ได้้จ่ัด้สุ่งหันิังสุ่อเช่ิญประชุ่มิ
พร้อมิทัง� เอกสุารประกอบี้การประชุ่มิและหันิังสุ่อมิอบี้ฉันิทะใหั้แก่ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้
ล่วงหันิ้าทางไปรษีณ์้ย์ (การประชุ่มิวิสุามิัญผืู่้ถื่อหัุ้นิค่รั�งท้� 1/2563 จ่ัด้สุ่ง
17 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ การประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปีค่รั�งท้�
27 จ่ัด้สุ่ง 21 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ) และลงประกาศในิหันิังสุ่อพิมิพ์
เป็นิเวลา 3 วันิติด้ต่อกันิ
ธินิาค่ารได้้นิาำ ระบี้บี้ Barcode มิาใช่้ในิการลงทะเบี้้ยนิและการนิับี้ค่ะแนินิ
และมิ้การจ่ัด้เตร้ยมิอากรแสุตมิป์สุาำ หัรับี้ผืู่้ถื่อหัุ้นิท้�ต้องการมิอบี้ฉันิทะ
ประธิานิกรรมิการทำาหันิ้าท้�เป็นิประธิานิในิท้�ประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ โด้ยก่อนิเข้า
สุู่ระเบี้้ยบี้วาระการประชุ่มิ ประธิานิกรรมิการได้้มิอบี้หัมิายใหั้เลขานิุการ
บี้ริษีทั แจ่้งวิธิก้ ารออกเสุ้ยงลงค่ะแนินิและการนิับี้ค่ะแนินิใหั้ทป�้ ระชุ่มิทราบี้
การลงค่ะแนินิเสุ้ยงและการนิับี้ค่ะแนินิเสุ้ยงเป็นิไปอย่างเปิด้เผื่ย โด้ยใช่้
บี้ัตรลงค่ะแนินิและเก็บี้บี้ัตรลงค่ะแนินิเฉพาะกรณ์้ทผื่�้ ถืู้ อ่ หัุนิ้ ไมิ่เหั็นิด้้วย หัร่อ
งด้ออกเสุ้ยงเท่านิันิ� มิ้การค่ัด้เล่อกอาสุาสุมิัค่รผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ เป็นิสุักข้พยานิในิการ
นิับี้ค่ะแนินิร่วมิกับี้ตัวแทนิจ่ากสุำานิักงานิสุอบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร ประธิานิ
กรรมิการได้้ด้าำ เนิินิการประชุ่มิตามิลำาด้ับี้ของระเบี้้ยบี้วาระในิหันิังสุ่อเช่ิญ
ประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ไมิ่มิก้ ารเพิมิ� วาระ แก้ไขหัร่อสุลับี้วาระ และเปิด้โอกาสุใหั้
ผืู่้ถื่อหัุ้นิซึ่ักถืามิและแสุด้งค่วามิค่ิด้เหั็นิในิแต่ละวาระได้้อย่างเต็มิท้� โด้ย
กรรมิการท้�เก้ย� วข้องได้้ตอบี้ข้อซึ่ักถืามิและช่้แ� จ่งต่อท้ป� ระชุ่มิ ในิวาระการ
เล่อกตัง� กรรมิการ การลงค่ะแนินิเสุ้ยงเล่อกตัง� ด้ำาเนิินิการเป็นิแบี้บี้รายบีุ้ค่ค่ล
ภายหัลังการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิเสุร็จ่สุิ�นิ ธินิาค่ารได้้แจ่้งมิติของท้�ประชุ่มิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิผื่่านิระบี้บี้ SET Portal ของตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย
และเผื่ยแพร่ บี้ นิเว็ บี้ ไซึ่ต์ ข องธินิาค่ารภายในิวั นิ ประชุ่ มิ ธินิาค่ารได้้
จ่ัด้ทำารายงานิประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิท้�บี้ันิท่กข้อมิูลเก้�ยวกับี้ผืู่้เข้าร่วมิประชุ่มิ
รายช่่�อกรรมิการและผืู่้บี้ริหัารท้�เข้าร่วมิประชุ่มิ ค่ำาถืามิ ค่ำาช่้�แจ่ง และ
ค่วามิค่ิด้เหั็นิของผืู่้ถื่อหัุ้นิท้�เป็นิสุาระสุำาค่ัญ ผื่ลการลงค่ะแนินิในิแต่ละ
วาระโด้ยแยกเป็นิค่ะแนินิเสุ้ยงท้�เหั็นิด้้วย ไมิ่เหั็นิด้้วย งด้ออกเสุ้ยงและ
บี้ัตรเสุ้ย และจ่ัด้สุ่งรายงานิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิใหั้แก่ทางการท้�เก้�ยวข้อง
ภายในิ 14 วันินิับี้จ่ากวันิประชุ่มิ รวมิทั�งเผื่ยแพร่รายงานิการประชุ่มิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิทั�งภาษีาไทยและภาษีาอังกฤษีบี้นิเว็ปไซึ่ต์ของธินิาค่าร

รายงานประจำาปี 2563 —

แผนภููมิอ
ิ งค์์กร

ค์ณะกรรมิการธนาค์าร

ค์ณะกรรมิการ
สรรหาและกำาหนด
ค์่าตอบแทน

ค์ณะกรรมิการ
กำากับค์วามิเส่ย
� ง

ค์ณะกรรมิการ
บริหาร

ค์ณะกรรมิการ
กำากับดูแลกิจัการ

ค์ณะกรรมิการ
ตรวจัสอบ

ประธานกรรมิการบริหาร
ตรวจัสอบและค์วบค์ุมิ
กรรมิการผูจั� ด
ั การใหญ่่

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

ผลิตภูัณฑ์์และบริการ
- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

ปฏิิบต
ั ิการ
- ปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอำานวยการ
-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชือ
่
อาคารสำานักงานและทรัพย์สิน
วิจย
ั
ประชาสัมพันธ์
กำากับดูแล

85

86

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

คณะกรืรืมการืธินาคารื
1.

นายปิิติิ สิิทธิิอำาำ นวย

– ประธานกรรมการ
– ประธานกรรมการกำากับดููแลกิจการ

2.

นายเดชา ติุลานันท์

– ประธานกรรมการบริหาร

3.

พลเรืือำเอำกปิรืะเจติน์ ศิิรืเิ ดช/1

– กรรมการอิิสระ
– ประธานกรรมการตรวจสอิบ

4.

5.

6.

7.

นายโกวิทย์ โปิษยานนท์

นายอำรืุณ จิรืชวาลา

8.

นายสิิงห์์ ติังทัติสิวัสิดิ�

9.

– กรรมการอิิสระ
– ประธานกรรมการกำากับค่วามเส่�ยง
– กรรมการตรวจสอิบ
– กรรมการบริหาร

นายอำมรื จันทรืสิมบููรืณ์

– กรรมการบริหาร
– กรรมการกำากับค่วามเส่�ยง

ห์ม่อำมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

– กรรมการอิิสระ
– กรรมการตรวจสอิบ
– กรรมการสรรหาและกำาหนดู
ค่่าตอิบแทน
นายพรืเทพ พรืปิรืะภา

– กรรมการอิิสระ
– กรรมการสรรหาและกำาหนดู
ค่่าตอิบแทน

10. นางเกศิินี วิฑูรืู ชาติิ/2

– กรรมการอิิสระ
– กรรมการตรวจสอิบ

– กรรมการอิิสระ
– ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดูค่่าตอิบแทน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

รายงานประจำาปี 2563 —
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11. นายโชคชัย นิลเจีียรสกุุล

– กรรมการอิิสระ
– กรรมการกำากับความเส่�ยง
– กรรมการกำากับดููแลกิจการ

12. นายศิิริ จีิระพงษ์์พน
ั ธ์์

– กรรมการอิิสระ

13. นายพิเชฐ ดุุรงคเวโรจีน์

– กรรมการอิิสระ

14. นายชาติิศิริ ิ โสภณพนิช

– กรรมการผูู้�จัดูการใหญ่่
– กรรมการบริหาร

15. นายสุวรรณ แทนสถิิติย์

– กรรมการรอิงผูู้�จัดูการใหญ่่
– กรรมการบริหาร
– กรรมการกำากับความเส่�ยง

16. นายชาญศิักุดุิ� เฟื่่�องฟืู่

– กรรมการรอิงผูู้�จัดูการใหญ่่
– กรรมการบริหาร

17. นายจีรัมพร โชติิกุเสถิียร

– กรรมการบริหาร

18. นายบุุญส่ง บุุณยะสาระนันท์

– กรรมการรอิงผูู้�จัดูการใหญ่่

หมายเหตุุ : /1 พลเรือิเอิกประเจตุน์์ ศิิริเดูช ลาอิอิกจากการเป็น์กรรมการ เมื�อิวัน์ที่่� 31 ธััน์วาคม 2563
/2
น์างเกศิิน์่ วิฑููรชาตุิ ไดู�รับการแตุ่งตุั�งเป็น์ประธัาน์กรรมการตุรวจสอิบ เมื�อิวัน์ที่่� 1 มกราคม 2564

19. นายทวีลาภ ฤทธ์าภิรมย์

– กรรมการผูู้�ช่วยผูู้�จัดูการใหญ่่
– กรรมการบริหาร
– กรรมการกำากับดููแลกิจการ

20. นายอภิชาติ รมยะรูป

– เลขาน์ุการบริษััที่
– ผูู้�ช่วยผูู้จ� ัดูการใหญ่่
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1

2

นิายปีิติิ สำิทธัิอาำ นิวัย

นิายเดำชีา ติ้ลานิันิท์

• ปีระธัานิกรรมการ
• ปีระธัานิกรรมการกำากับดำูแลกิจำการ

• ปีระธัานิกรรมการบริหาร

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการท์ีไ� ม่เปี็นผูบิ
้ ริห่าร
87 ปีี
1 กุมภาพันธ์ 2528
36 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
86 ปีี
26 มีนาคม 2534
30 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

ศิลปศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� สุาขาบี้ริหัารธิุรกิจ่ มิหัาวิทยาลัยรังสุิต
Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมิาเลเซึ่้ย
Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสุหัราช่อาณ์าจ่ักร
Advanced Management Program จ่าก Harvard Business School, Harvard University,
Boston ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศ
ฟื้ิลิปปินิสุ์

•
•

เศรษีฐศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต Leicester University ประเทศสุหัราช่อาณ์าจ่ักร
Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ไมิ่มิ้

จ่ำานิวนิ 96,650 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00506%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•
•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 57/2005
Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013
Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นิ 4/2018

•
•
•

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 234,941หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.01231%

•
•

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้
•

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 ตุลาค่มิ 2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
26 ธิันิวาค่มิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กุมิภาพันิธิ์ 2528 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
มิ้นิาค่มิ 2560 - ตุลาค่มิ 2561
2556 - เมิษีายนิ 2561
มิ้นิาค่มิ 2551
- ธิันิวาค่มิ 2552
2549 - กุมิภาพันิธิ์ 2551
2546 - 2548
2536 - 2543
2535 - 2549
2534 - 2544
2532 - 2543
2530 - 2543

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

ประธิานิกรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
รองประธิานิกรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการ บี้างกอก แบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้
ประเทศมิาเลเซึ่้ย
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัารร่วมิ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ

ไมิ่มิ้

* สุัด้สุ่วนิการถื่อหัุ้นิในิธินิาค่าร นิับี้รวมิหัุ้นิของคู่่สุมิรสุและบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุนิติ ิภาวะ

มิ้นิาค่มิ 2534 - 2535
2528 - 2534
2516 - 2528

ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
รองประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้มิจ่. เวฟื้ เอ็นิเตอร์เทนิเมินิต์
กรรมิการรองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ และ กรรมิการบี้ริหัาร
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�
•

2542 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการ บี้มิจ่. ไฟื้นิ์ เมิ็ททัล เทค่โนิโลย้สุ์

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการ Asian Finance Corporation Limited
ประเทศสุิงค่โปร์
รองประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการ บี้มิจ่. เบี้อร์ล�ย้ ุค่เกอร์
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. สุยามิสุแค่วร์ทาวเวอร์
กรรมิการ บี้จ่. กรุงเทพซึ่ากุระล้สุซึ่ิ�ง

23 มิ้นิาค่มิ 2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
มิ้นิาค่มิ 2534 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2552 - มิ้นิาค่มิ 2560
2547 - พฤษีภาค่มิ 2555
2535 - 2551

2543 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการ บี้จ่. ซึ่ิต้�เร้ยลต้�
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พลเรือเอกปีระเจำตินิ์ ศิรเิ ดำชี /1

นิายโกวัิทย์ โปีษยานินิท์

• ปีระธัานิกรรมการติรวัจำสำอบ

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

• ปีระธัานิกรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ

กรรมการอัิสระ
85 ปีี
18 มีนาคม 2542
22 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•

เศรษีฐศาสุตรมิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต (เศรษีฐศาสุตร์ธิุรกิจ่) มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
วิทยาศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต (ทร.)
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร (ปริญญาบี้ัตร วปอ.) รุ่นิท้� 31

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นิ 1/2010
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นิ 6/2009
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นิ 5/2009
Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่นิ 4/2007
The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นิ 15/2007
Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นิ 1/2006
Audit Committee Program (ACP) รุ่นิ 1/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 35/2003
Deloitte Audit Committee Forum
Deloitte Forum ค่รั�งท้� 2 ประจ่ำาปี 2559

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

•
•
•
•

2546 - ธิันิวาค่มิ 2563
มิ้นิาค่มิ 2542 - ธิันิวาค่มิ 2563
2549 - กุมิภาพันิธิ์ 2551
2545 - 2546
2545 - 2546
2539 - 2540
2538 - 2543
2538 - 2539
2537 - 2539
2537 - 2539
2536 - 2539
2536 - 2539
2536 - 2539
2536 - 2539

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
สุมิาช่ิกสุภานิิติบี้ัญญัติแหั่งช่าติ
กรรมิการสุรรหัา บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ท้�ปร่กษีา บี้มิจ่. ธินิาค่ารทหัารไทย
สุมิาช่ิกวุฒิสุภา
กรรมิการ บี้มิจ่. ไทยออยล์
กรรมิการ การปิโตรเล้ยมิแหั่งประเทศไทย
กรรมิการ บี้มิจ่. ปตท. สุำารวจ่และผื่ลิตปิโตรเล้ยมิ
ผืู่้บี้ัญช่าการทหัารเร่อ
ประธิานิกรรมิการ การท่าเร่อแหั่งประเทศไทย
กรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารทหัารไทย
Member, Thai-Malaysian Joint Development Area
Committee
ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•
•
•

/1

ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ

ประธิานิกรรมิการ มิูลนิิธิอิ นิุรกั ษี์โบี้ราณ์สุถืานิในิพระราช่วังเด้ิมิ
รองประธิานิกรรมิการ มิูลนิิธิริ ฐั บีุ้รษีุ พลเอกเปรมิ ติณ์สุูลานินิท์
กรรมิการ มิูลนิิธิิรักเมิ่องไทย

พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ลาออกจ่ากการเป็นิกรรมิการ เมิ่�อวันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563

เศรษีฐศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� จุ่ฬาลงกรณ์์มิหัาวิทยาลัย
เศรษีฐศาสุตรมิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต และเศรษีฐศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิต Cornell University
ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาตร้ B.A. (เก้ยรตินิิยมิ), Cambridge University ประเทศสุหัราช่อาณ์าจ่ักร
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร (ปริญญาบี้ัตร วปอ.) รุ่นิท้� 30

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•

The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นิ 15/2007
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 2/2003

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•

2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

•
•
•

เมิษีายนิ 2546 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
8 มิกราค่มิ 2560
- 8 ตุลาค่มิ 2563
2550 - 2557

•

2544 - 2559

•
•
•

2544 - 2559
2544 - 2559
2543 - 2559

•

2542 - 2562

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอัิสระ
85 ปีี
11 เมษัายน 2546
18 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

ประธิานิกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
อุปนิายก สุภามิหัาวิทยาลัย มิหัาวิทยาลัยวลัยลักษีณ์์
กรรมิการผืู่้ทรงคุ่ณ์วุฒิ ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้และสุ่งเสุริมิ
การประกอบี้ธิุรกิจ่ประกันิภัย
ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และกรรมิการอิสุระ
บี้มิจ่. โกลว์ พลังงานิ
กรรมิการ บี้จ่. โกลว์ เอสุพ้พ้ 2
กรรมิการ บี้จ่. โกลว์ เอสุพ้พ้ 3
ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และกรรมิการอิสุระ
บี้มิจ่. ฟืู้รูกาวา เมิ็ททัล (ไทยแลนิด้์)
ประธิานิกรรมิการ บี้มิจ่. แสุนิสุิริ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�
•

ปัจ่จุ่บี้ันิ

ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และกรรมิการอิสุระ
บี้มิจ่. แช่งกร้-ลา โฮเต็ล

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•
•
•

ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ

นิายกสุภาสุถืาบี้ันิรัช่ภาค่ย์
กรรมิการ บี้จ่. กรุ�ปสุามิสุิบี้
กรรมิการ สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกฤษีฎ้กา

89

90

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

5

6

นิายอร้ณ จำิรชีวัาลา

นิายสำิงห์ ติังทัติสำวััสำดำิ�

• ปีระธัานิกรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง
• กรรมการติรวัจำสำอบ

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

• กรรมการบริหาร

กรรมการอัิสระ
67 ปีี
2 กุมภาพันธ์ 2558
6 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•

ปริญญาโท วิศวกรรมิศาสุตร์อุตสุาหัการ มิหัาวิทยาลัยสุแตนิฟื้อร์ด้ ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาตร้ (เก้ยรตินิิยมิ) วิศวกรรมิศาสุตร์อุตสุาหัการ มิหัาวิทยาลัยสุแตนิฟื้อร์ด้
ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 88/2007
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 34/2005

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

•
•
•
•

บี้ริหัารธิุรกิจ่มิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต สุาขาการเงินิการธินิาค่าร Wharton School of Finance and
Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
เศรษีฐศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
Management Development Program, Wharton School ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

•
•
•

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นิ 2/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นิ 6/2009
Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 0/2000

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

30 เมิษีายนิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
1 เมิษีายนิ 2558 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2 กุมิภาพันิธิ์ 2558 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
21 กุมิภาพันิธิ์ 2562
- เมิษีายนิ 2562
มิิถืุนิายนิ 2552
- เมิษีายนิ 2562
เมิษีายนิ 2552
- พฤษีภาค่มิ 2558
สุิงหัาค่มิ 2551
- มิกราค่มิ 2558
เมิษีายนิ 2551
- สุิงหัาค่มิ 2557
สุิงหัาค่มิ 2550
- พฤษีภาค่มิ 2557
2547 - 2549
กันิยายนิ 2538
- ตุลาค่มิ 2539
พฤษีภาค่มิ 2530
- สุิงหัาค่มิ 2536

ประธิานิกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ ประธิานิกรรมิการบี้รรษีัทภิบี้าล และ
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ท้อาร์ซึ่้
ค่อนิสุตรัค่ช่ั�นิ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. เค่.ด้ับี้บี้ลิว.ซึ่้. ค่ลังสุินิค่้า
กรรมิการอิสุระ ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และ
ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
บี้มิจ่. ธินิาค่ารยูโอบี้้
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. กรุงเทพค่ลังเอกสุาร

สุิงหัาค่มิ 2550 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

•
•
•
•
•
•
•

2548 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ธิันิวาค่มิ 2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2553 - พฤษีภาค่มิ 2558
2549 - กรกฎาค่มิ 2553
2548 - กุมิภาพันิธิ์ 2562
2548 - พฤษีภาค่มิ 2556
2545 - 2552

•

2542 - 2544

•

2539 - 2542

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารนิค่รหัลวงไทย
ผืู่้อำานิวยการ องค่์การขนิสุ่งมิวลช่นิกรุงเทพ

•

2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

•

2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

Treasury and Investment Officer ธินิาค่ารพัฒนิาเอเช่้ย
กรุงมิะนิิลา ประเทศฟื้ิลิปปินิสุ์

กรรมิการ บี้มิจ่. กรุงเทพโสุภณ์

พฤศจ่ิกายนิ 2549 - ปัจ่จุ่บี้ันิ กรรมิการ บี้จ่. พลังโสุภณ์

* สุัด้สุ่วนิการถื่อหัุ้นิในิธินิาค่าร นิับี้รวมิหัุ้นิของคู่่สุมิรสุและบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุนิติ ิภาวะ

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. กรุงเทพโสุภณ์

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการสุมิาค่มิสุ่งเสุริมิสุถืาบี้ันิกรรมิการบี้ริษีัทไทย
กรรมิการผืู่้อำานิวยการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ท้ด้ับี้บี้ลิวแซึ่ด้ ค่อร์ปอเรช่ั�นิ
ท้ป� ร่กษีาศูนิย์พฒ
ั นิาการกำากับี้ดู้แลกิจ่การบี้ริษีทั จ่ด้ทะเบี้้ยนิ
ตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ และประธิานิเจ่้าหันิ้าท้�บี้ริหัาร
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงไทย
กรรมิการและผืู่้จ่ัด้การ ตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย

ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิและสุรรหัา
และกรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. กรุงเทพประกันิภัย
ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และกรรมิการอิสุระ
บี้มิจ่. ไทยออพติค่อล กรุ�ป

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�
•

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
78 ปีี
28 ธันวาคม 2547
16 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

•
•
•
•

มิ้นิาค่มิ 2557 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการ บี้จ่. การแพทย์ สุุขุมิวิท 62
กรรมิการ บี้จ่. กาญจ่นิทัต
กรรมิการ บี้จ่. บีู้รพาธิารินิทร์
กรรมิการ บี้จ่. ตร้รัช่ปณ์ช่ัย

รายงานประจำาปี 2563 —

8

7

นิายอมร จำันิทรสำมบูรณ์

หม่อมเจำ้ามงคลเฉลิม ย้คล

• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

• กรรมการติรวัจำสำอบ
• กรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
90 ปีี
20 เมษัายน 2531
33 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญานิิติศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� ปีการศ่กษีา 2534 มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
กิตติเมิธิ้ สุาขานิิติศาสุตร์ ปีการศ่กษีา 2533 มิหัาวิทยาลัยสุุโขทัยธิรรมิาธิิราช่
ปริญญานิิติศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� ปีการศ่กษีา 2531 จุ่ฬาลงกรณ์์มิหัาวิทยาลัย
ปริญญานิิติศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� ปีการศ่กษีา 2525 มิหัาวิทยาลัยรามิค่ำาแหัง
ปริญญาเอกทางกฎหัมิายระหัว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มิหัาวิทยาลัยปาร้สุ ประเทศฝรั�งเศสุ
ธิรรมิศาสุตร์บี้ัณ์ฑ์ิต พ.ศ. 2494 มิหัาวิทยาลัยวิช่าธิรรมิศาสุตร์และการเมิ่อง
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร (ปริญญาบี้ัตร วปอ.) รุ่นิท้� 14 พ.ศ. 2514

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นิ 3/2011
Audit Committee Program (ACP) รุ่นิ 26/2009
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นิ 6/2009
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นิ 5/2009
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นิ 7/2009
Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 36/2003
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 2/2003
Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นิ 7/2003

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 10,800 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00057%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

•
•

•
•
•
•

30 เมิษีายนิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2533 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
เมิษีายนิ 2531 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2555 - พฤศจ่ิกายนิ 2558

•
•

2553 - 2559
2553 - กรกฎาค่มิ 2558

•

2548 - มิกราค่มิ 2562

•

2546 - เมิษีายนิ 2562

กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการสุภาสุถืาบี้ันิผืู่้ทรงคุ่ณ์วุฒิ สุถืาบี้ันิบี้ัณ์ฑ์ิต
พัฒนิบี้ริหัารศาสุตร์ (นิิด้้า)
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. บี้้ท้เอสุ กรุ�ป โฮลด้ิ�งสุ์
กรรมิการสุภาท้�ปร่กษีา สุถืาบี้ันิบี้ัณ์ฑ์ิตบี้ริหัารธิุรกิจ่ศศินิทร์
แหั่งจุ่ฬาลงกรณ์์มิหัาวิทยาลัย
กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

2559 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

ท้�ปร่กษีา บี้มิจ่. บี้้ท้เอสุ กรุ�ป โฮลด้ิ�งสุ์

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•
•

2543 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2539 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการสุภามิหัาวิทยาลัยผืู่ท้ รงคุ่ณ์วุฒิ มิหัาวิทยาลัยมิหัิด้ล
กรรมิการสุภามิหัาวิทยาลัยผืู่้ทรงคุ่ณ์วุฒิ
มิหัาวิทยาลัยอุบี้ลราช่ธิานิ้

บี้ริหัารธิุรกิจ่มิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต Northeastern University ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
พาณ์ิช่ยศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นิ 2/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นิ 5/2009
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นิ 6/2009
Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่นิ 4/2007
The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นิ 15/2007
Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นิ 1/2006
Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นิ 19/2005
Audit Committee Program (ACP) รุ่นิ 1/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 33/2003
AEC Business Forum: “AEC 2025”

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 24,860 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00130%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

•

กรรมการอัิสระ
84 ปีี
11 เมษัายน 2546
18 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

•
•
•
•

23 มิกราค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้ันิ กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
เมิษีายนิ 2546 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
2543 - 2546
ท้�ปร่กษีาประจ่ำาฝ่ายการประช่าสุัมิพันิธิ์
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
2509 - 2542
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ

ไมิ่มิ้

91

92

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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•
•

นิายพรเทพ พรปีระภา

•
•
•
•

• กรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ

•
•
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการอัิสระ
72 ปีี
12 เมษัายน 2550
14 ปีี

•
•
•
•
•
•

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•
•
•
•

•

ปริญญาปรัช่ญาดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� สุาขาวิช่าวิศวกรรมิศาสุตร์ (วิศวกรรมิอุตสุาหักรรมิ)
มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
วิทยาศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� สุาขาวิทยาศาสุตร์สุ�งิ แวด้ล้อมิ มิหัาวิทยาลัยเช่้ยงใหัมิ่
เทค่โนิโลย้การเกษีตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� สุาขาวิช่าเทค่โนิโลย้ภูมิิทัศนิ์
สุถืาบี้ันิเทค่โนิโลย้การเกษีตรแมิ่โจ่้
วิทยาศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� สุาขาภูมิิศาสุตร์ มิหัาวิทยาลัยศร้นิค่รินิทรวิโรฒ
ปริญญาตร้ สุาขาบี้ริหัารธิุรกิจ่ California College of Commerce ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักรภาค่รัฐร่วมิเอกช่นิ (ปริญญาบี้ัตร ปรอ.) รุ่นิท้� 5

•
•

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 66/2007

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

นิางเกศินิ่ วัิฑ์รู ชีาติิ /2
• กรรมการติรวัจำสำอบ

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•

กันิยายนิ 2555 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

•

เมิษีายนิ 2550 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ

ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. มิาหั์เล สุยามิ ฟื้ิลเตอร์ ซึ่ิสุเต็มิสุ์
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. สุยามิได้กิ�นิเซึ่ลสุ์
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. เอ็นิ เอสุ เค่ แบี้ริ�งสุ์ (ประเทศไทย)
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. สุยามิ เอ็นิ เอสุ เค่ สุเต้ยริง� ซึ่ิสุเต็มิสุ์
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. เอ็นิ เอสุ เค่ แบี้ริ�งสุ์ เมินิูแฟื้ค่เจ่อริ�ง
(ประเทศไทย)
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. สุยามิ ฮิตาช่ิ เอลลิเวเตอร์
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. บี้างกอกโค่มิัตสุุ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. นิิตตั�นิ (ประเทศไทย)
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. ทองถืาวรพัฒนิา
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. สุยามิด้นิตร้ยามิาฮ่า
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. ทุนิถืาวร
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. ฮิตาช่ิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)

* สุัด้สุ่วนิการถื่อหัุ้นิในิธินิาค่าร นิับี้รวมิหัุ้นิของคู่่สุมิรสุและบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุนิิติภาวะ
/2
นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ เมิ่�อวันิท้� 1 มิกราค่มิ 2564

กรรมการอัิสระ
73 ปีี
12 เมษัายน 2550
14 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•

•

ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. สุยามินิิสุสุันิบี้อด้้�
ประธิานิบี้ริษีัท บี้จ่. บี้างกอกโค่มิัตสุุเซึ่ลสุ์
ประธิานิบี้ริษีัท บี้จ่. ย้เอสุ ยัวซึ่่า สุยามิ อินิด้ัสุตร้สุ์
ประธิานิบี้ริษีัท บี้จ่. บี้างกอกโค่มิัตสุุ ฟื้อร์ค่ลิฟื้ท์
ประธิานิบี้ริษีัท บี้จ่. สุยามิ ย้เอสุ แบี้ตเตอร้�
ประธิานิบี้ริษีัท/ ผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้จ่. สุยามิย้เอสุเซึ่ลสุ์
รองประธิานิบี้ริษีัท บี้จ่. สุยามิกลการอะไหัล่
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้จ่. สุยามิกลการ
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้จ่. สุยามิกลการโลจ่ิสุติกสุ์
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้จ่. สุมิบี้ัติถืาวร
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้จ่. สุยามิค่ันิทร้ค่ลับี้
ผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้จ่. บี้างกอกมิอเตอร์เวอค่สุ์
กรรมิการ บี้จ่. นิิสุสุันิ เทรด้ด้ิ�ง (ไทยแลนิด้์)
กรรมิการ บี้จ่. พ้เอ็มิ (นิาจ่อมิเท้ยนิ)
กรรมิการ บี้จ่. พ้เอ็มิ (บี้างนิา - ตราด้)
กรรมิการ บี้จ่. สุยามิ แอ็ท ช่ลบีุ้ร้
กรรมิการ บี้จ่. พ้เอ็มิ (ประเวศ)
กรรมิการ บี้จ่. พ้เอ็มิ (พัทยา)
กรรมิการ บี้จ่. ถืาวร ค่ันิทร้�ค่ลับี้แอนิด้์ร้สุอร์ท

10

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•

ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ
ปัจ่จุ่บี้ันิ

•
•
•

บี้ริหัารธิุรกิจ่มิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยเท็กซึ่ัสุแหั่งออสุตินิ ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
พาณ์ิช่ยศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต (การเงินิการธินิาค่าร) เก้ยรตินิิยมิด้้ มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
ประกาศนิ้ยบี้ัตรด้้านิการพัฒนิาการเร้ยนิการสุอนิด้้วยทุนิโค่ลัมิโบี้ Monash University
ประเทศออสุเตรเล้ย
ประกาศนิ้ยบี้ัตรการประเมิินิค่่าทรัพย์สุินิ ASEAN Valuer Association
ประกาศนิ้ยบี้ัตร Operations Management, National University of Singapore
ประเทศสุิงค่โปร์
หัลักสุูตรผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง สุถืาบี้ันิวิทยาการตลาด้ทุนิ รุ่นิท้� 3

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•
•
•
•

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

รายงานประจำาปี 2563 —

•
•
•

11

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 90/2007
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 40/2005
AEC Business Forum: “AEC 2025”

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

93

นิายโชีคชีัย นิิลเจำ่ยรสำก้ล

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

• กรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง
• กรรมการกำากับดำูแลกิจำการ

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

•

1 มิกราค่มิ 2564 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
เมิษีายนิ 2550 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
มิิถืุนิายนิ 2550
- 31 ธิันิวาค่มิ 2563
2557 - 2560

•

2553 - 2556

•

2553 - 2554

•

2551 - 2554

•
•
•

•

2549 - 2554

•
•

2548 - 2549
2547 - 2552

•

2545 - 2554

•

2540 - 2550

•

2540 - 2547
2537 - 2547

•

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
รองอธิิการบี้ด้้ ฝ่ายวางแผื่นิและบี้ริหัาร ศูนิย์รังสุิต
มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
รองอธิิการบี้ด้้ ฝ่ายวางแผื่นิและการค่ลัง
มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
ค่ณ์ะกรรมิการท้ป� ร่กษีา Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB) ประจ่ำาภูมิิภาค่เอเช่้ย
กรรมิการ Global Foundation for Management Education
(GFME) องค่์กรระด้ับี้โลก ด้้านิพัฒนิามิาตรฐานิการศ่กษีา
บี้ริหัารธิุรกิจ่
ท้�ปร่กษีาค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
สุมิาค่มิผืู่้ประเมิินิค่่าทรัพย์สุินิแหั่งประเทศไทย
กรรมิการ การไฟื้ฟื้้าฝ่ายผื่ลิตแหั่งประเทศไทย
ค่ณ์บี้ด้้ ค่ณ์ะพาณ์ิช่ยศาสุตร์และการบี้ัญช่้
มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
ผืู่้ไกล่เกล้�ยของศูนิย์ไกล่เกล้�ยข้อพิพาท
สุำานิักงานิระงับี้ข้อพิพาท สุำานิักงานิศาลยุติธิรรมิ
ผืู่้แทนิประเทศไทยในิค่ณ์ะกรรมิการ ASEAN Valuation
Association (AVA)
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. อุตสุาหักรรมิผื่้าเค่ล่อบี้พลาสุติกไทย
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ยัวซึ่่า แบี้ตเตอร้� (ประเทศไทย)
ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•
•
•

•

27 กุมิภาพันิธิ์ 2561 - ปัจ่จุ่บี้นิั อธิิการบี้ด้้ มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
2550 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
อนิุญาโตตุลาการ สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลัก
ทรัพย์และตลาด้หัลักทรัพย์
2550 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
อนิุญาโตตุลาการเพ่�อระงับี้ข้อพิพาทระหัว่างผืู่้ประกอบี้การ
ธิุรกิจ่หัลักทรัพย์ หัร่อท้�เก้�ยวเนิ่�องกับี้ธิุรกิจ่หัลักทรัพย์
กับี้ลูกค่้า
2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กรรมิการ สุภามิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการอัิสระ
63 ปีี
12 เมษัายน 2560
4 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•
•
•

นิิติศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
ประกาศนิ้ยบี้ัตรบี้ัณ์ฑ์ิตทางกฎหัมิายธิุรกิจ่ มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
หัลักสุูตรนิักบี้ริหัารการยุตธิิ รรมิทางปกค่รองระด้ับี้สุูง (บี้ยป.) รุนิ่ ท้� 3 สุำานิักงานิศาลปกค่รอง
หัลักสุูตรผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงด้้านิวิทยาการพลังงานิ สุถืาบี้ันิวิทยาการพลังงานิ (วพนิ.) รุ่นิท้� 8
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักรภาค่รัฐร่วมิเอกช่นิ (ปริญญาบี้ัตร ปรอ.) พ.ศ. 2551
วิทยาลัยป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 246/2017

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 2,500 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00013%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

•

26 ธิันิวาค่มิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
30 เมิษีายนิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
12 เมิษีายนิ 2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กุมิภาพันิธิ์ - เมิษีายนิ 2562
2542 - 2555

•

2524 - 2537

•
•
•
•

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ทนิายค่วามิและท้�ปร่กษีาอาวุโสุ บี้จ่. ลิ�งค่์เลเทอร์สุ
(ประเทศไทย)
หััวหันิ้าสุำานิักงานิจ่ักรพงษี์ทนิายค่วามิ
ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

2537 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการผืู่้จ่ัด้การ บี้จ่. สุำานิักงานิจ่ักรพงษี์ทนิายค่วามิ
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

12

13

นิายศิริ จำิระพงษ์พนิ
ั ธั์

นิายพิเชีฐ ดำ้รงคเวัโรจำนิ์
• กรรมการ

• กรรมการ

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการอัิสระ
66 ปีี
10 กรกฎาคม 2563
< 1 ปีี

ปริญญาเอก วิศวกรรมิเค่มิ้ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาตร้ วิศวกรรมิเค่มิ้ (เก้ยรตินิิยมิ) California Institute of Technology
ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

เมิษีายนิ 2528
- พฤศจ่ิกายนิ 2560
2526 - 2531
2523 - 2526

•

2523

•

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 290/2020

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ไมิ่มิ้

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

10 กรกฎาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้นิั
19 สุิงหัาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
พฤศจ่ิกายนิ 2560
- กรกฎาค่มิ 2562
พฤศจ่ิกายนิ 2558
- พฤศจ่ิกายนิ 2560
กันิยายนิ 2557
- เมิษีายนิ 2558
ตุลาค่มิ 2557
- กันิยายนิ 2558
มิกราค่มิ 2553
- พฤศจ่ิกายนิ 2560
เมิษีายนิ - ตุลาค่มิ 2549
มิกราค่มิ - ตุลาค่มิ 2549
กันิยายนิ 2548
- ตุลาค่มิ 2549
สุิงหัาค่มิ 2546
- ธิันิวาค่มิ 2549
2539 - 2546
2531 - 2536

•

ปริญญาเอก นิโยบี้ายและการจ่ัด้การสุาธิารณ์ะ The Wharton School of the University of
Pennsylvania ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาโท นิโยบี้ายและการจ่ัด้การสุาธิารณ์ะ The Wharton School of the University of
Pennsylvania ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาโท วิทยาการพลังงานิแสุงอาทิตย์ Trinity University, Texas ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาตร้ วิศวกรรมิไฟื้ฟื้้า The University of New South Wales ประเทศออสุเตรเล้ย

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

•
•
•

•

•
•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 77/2006
Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่นิ 2/2008
Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End
Anti - corruption : Leadership Role of the Board

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

กรรมการอัิสระ
65 ปีี
10 กรกฎาคม 2563
< 1 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ท้�ปร่กษีารัฐมินิตร้ว่าการกระทรวงพลังงานิ
รัฐมินิตร้ว่าการกระทรวงพลังงานิ
กรรมิการอิสุระ และกรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ไทยออยล์
กรรมิการอิสุระ และกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
บี้มิจ่. พ้ท้ท้ โกลบี้อล เค่มิิค่อล
สุมิาช่ิกสุภา สุภาปฏิิรูปแหั่งช่าติ

•
•
•
•

10 กรกฎาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้นิั
ธิันิวาค่มิ 2559
- กรกฎาค่มิ 2562
สุิงหัาค่มิ 2557
- ธิันิวาค่มิ 2559
2557 - 2559

•

21 กรกฎาค่มิ
- 28 สุิงหัาค่มิ 2557
2554 - 2558

•

2552 - 2557

•

2547 - 2548

กรรมิการ บี้จ่. ซึ่ินิเนิอจ่้ โซึ่ลูช่ั�นิ

•

2546 - 2552

กรรมิการผืู่้จ่ัด้การและท้�ปร่กษีา บี้มิจ่. แอลพ้เอ็นิ เพลทมิิล
ผืู่้จ่ัด้การฝ่ายอาวุโสุด้้านิกิจ่การวานิิช่ธินิกิจ่
บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการและเลขานิุการ มิูลนิิธิิเพ่�อสุถืาบี้ันิปิโตรเล้ยมิ
แหั่งประเทศไทย
ผืู่้จ่ัด้การฝ่ายแผื่นิและประสุานิงานิ บี้จ่. ปิโตรเค่มิ้แหั่งช่าติ
หััวหันิ้ากองวางแผื่นิและวิเค่ราะหั์ระบี้บี้ การปิโตรเล้ยมิแหั่ง
ประเทศไทย
อาจ่ารย์พเิ ศษี ภาค่วิช่าวิศวกรรมิเค่มิ้ ค่ณ์ะวิศวกรรมิศาสุตร์
จุ่ฬาลงกรณ์์มิหัาวิทยาลัย

•

2542 - 2544

•

2536 - 2540

ผืู่้อำานิวยการ สุถืาบี้ันิปิโตรเล้ยมิแหั่งประเทศไทย
รักษีาการผืู่้อำานิวยการ การท่าเร่อแหั่งประเทศไทย
กรรมิการ การท่าเร่อแหั่งประเทศไทย
กรรมิการ การรถืไฟื้แหั่งประเทศไทย

ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ

ไมิ่มิ้

* สุัด้สุ่วนิการถื่อหัุ้นิในิธินิาค่าร นิับี้รวมิหัุ้นิของคู่่สุมิรสุและบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุนิติ ิภาวะ

•

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
รัฐมินิตร้ว่าการกระทรวงด้ิจ่ิทัลเพ่�อเศรษีฐกิจ่และสุังค่มิ
รัฐมินิตร้ว่าการกระทรวงวิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลย้
ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการ สุำานิักงานิพัฒนิาวิทยาศาสุตร์และ
เทค่โนิโลย้แหั่งช่าติ กระทรวงวิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลย้
ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการ การไฟื้ฟื้้าสุ่วนิภูมิิภาค่
ท้�ปร่กษีาอธิิการบี้ด้้ มิหัาวิทยาลัยเทค่โนิโลย้
พระจ่อมิเกล้าธินิบีุ้ร้
เลขาธิิการ สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการนิโยบี้ายวิทยาศาสุตร์
เทค่โนิโลย้ และนิวัตกรรมิแหั่งช่าติ กระทรวงวิทยาศาสุตร์
และเทค่โนิโลย้
ผืู่้อำานิวยการ ศูนิย์นิวัตกรรมินิโยบี้าย มิหัาวิทยาลัย
เทค่โนิโลย้พระจ่อมิเกล้าธินิบีุ้ร้
ผืู่้อำานิวยการ สุถืาบี้ันิค่ลังสุมิองของช่าติ
มิูลนิิธิิสุ่งเสุริมิทบี้วงมิหัาวิทยาลัย
ผืู่้อำานิวยการ ศูนิย์พัฒนิาพาณ์ิช่ย์อิเล็กทรอนิิกสุ์
กระทรวงวิทยาศาสุตร์เทค่โนิโลย้และสุิ�งแวด้ล้อมิ
ผืู่้อำานิวยการ สุำานิักงานิเลขานิุการค่ณ์ะกรรมิการ
เทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศแหั่งช่าติ
ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

22 เมิษีายนิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้ันิ กรรมิการ บี้จ่. นิำ�าตาลมิิตรผื่ล

รายงานประจำาปี 2563 —

14

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�
•

นิายชีาติิศริ ิ โสำภณพนิิชี

•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
61 ปีี
28 เมษัายน 2535
29 ปีี

•
•
•
•
•

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

•
•
•

บี้ริหัารธิุรกิจ่ดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิตกิตติมิศักด้ิ� สุถืาบี้ันิบี้ัณ์ฑ์ิตบี้ริหัารธิุรกิจ่ศศินิทร์
แหั่งจุ่ฬาลงกรณ์์มิหัาวิทยาลัย
บี้ริหัารธิุรกิจ่มิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต (การจ่ัด้การ) Sloan School of Management, Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
วิศวกรรมิศาสุตรมิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต (เค่มิ้) Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
วิศวกรรมิศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต (เค่มิ้) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•
•
•

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นิ 1/2015
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ TG/2004
The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นิ 2/2001
Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 3/2000

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 5,350,200 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.28028%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

•
•

2537 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2535 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
28 ธิันิวาค่มิ 2552 - ปัจ่จุ่บี้นิั
20 พฤษีภาค่มิ 2563
- ปัจ่จุ่บี้ันิ
15 สุิงหัาค่มิ 2560
- 2 มิิถืุนิายนิ 2563
21 ตุลาค่มิ 2557
- 31 ธิันิวาค่มิ 2562
14 กุมิภาพันิธิ์ 2554
- 30 เมิษีายนิ 2557
10 สุิงหัาค่มิ 2553
- 8 มิิถืุนิายนิ 2554
19 กรกฎาค่มิ 2553
- 30 เมิษีายนิ 2557
19 กรกฎาค่มิ 2553
- 30 เมิษีายนิ 2557
2549 - 2551
2547 - มิกราค่มิ 2559

•

2546 - กันิยายนิ 2552

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2536 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการ บี้มิจ่. โพสุต์ พับี้ลิซึ่ซึ่ิ�ง

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ

• กรรมการผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่
• กรรมการบริหาร

•
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กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ และ กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ)
President Commissioner ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่
กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการปฏิิรูปประเทศ ด้้านิเศรษีฐกิจ่
กรรมิการ สุำานิักงานิพัฒนิาธิุรกรรมิทางอิเล็กทรอนิิกสุ์
(องค่์การมิหัาช่นิ)
กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการสุ่งเสุริมิการลงทุนิ
กรรมิการ บี้รรษีัทบี้ริหัารสุินิทรัพย์ไทย
กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการระบี้บี้การช่ำาระเงินิ
ประธิานิสุมิาค่มิธินิาค่ารไทย
สุมิาช่ิกสุภานิิติบี้ัญญัติแหั่งช่าติ
กรรมิการ Board of Trustees, Singapore Management
University
กรรมิการผืู่้ทรงคุ่ณ์วุฒิ ค่ณ์ะกรรมิการธิุรกรรมิทาง
อิเล็กทรอนิิกสุ์
กรรมิการ บี้มิจ่. การบี้ินิไทย
ประธิานิสุมิาค่มิธินิาค่ารไทย
กรรมิการ บี้รรษีัทบี้ริหัารสุินิทรัพย์ไทย
กรรมิการ VISA International - Asia Pacific

18 กันิยายนิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้นิั กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการจ่ัด้ทำายุทธิศาสุตร์ช่าติด้้านิการ
สุร้างค่วามิสุามิารถืในิการแข่งขันิ
11 สุิงหัาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้นิั กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุถืานิการณ์์เศรษีฐกิจ่จ่าก
ผื่ลกระทบี้ของการระบี้าด้ของโรค่ติด้เช่่�อไวรัสุโค่โรนิา 2019
(โค่วิด้-19)
29 สุิงหัาค่มิ 2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการยุทธิศาสุตร์ช่าติ
25 มิิถืุนิายนิ 2556 - ปัจ่จุ่บี้ันิ กรรมิการ สุำานิักงานิพัฒนิาวิทยาศาสุตร์
และเทค่โนิโลย้แหั่งช่าติ
18 กุมิภาพันิธิ์ 2553
กรรมิการ TRG Management LP
- ปัจ่จุ่บี้ันิ
18 กุมิภาพันิธิ์ 2553
กรรมิการ TRG Allocation LLC
- ปัจ่จุ่บี้ันิ
30 เมิษีายนิ 2552 - ปัจ่จุ่บี้ันิ กรรมิการสุภามิหัาวิทยาลัย มิหัาวิทยาลัยกรุงเทพ
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

15

16

นิายสำ้วัรรณ แทนิสำถิิติย์

นิายชีาญศักดำิ� เฟื� องฟู

• กรรมการรองผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง
ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

• กรรมการรองผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่
• กรรมการบริหาร

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
76 ปีี
26 ตุลาคม 2549
14 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร
ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟื้ิลิปปินิสุ์
ปริญญาตร้ B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟื้ิลิปปินิสุ์
วิทยาลัยป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร รุ่นิท้� 355

•
•
•

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ

•
•

•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 63/2005
•

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 8,860 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00046%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•
•
•
•
•
•

30 เมิษีายนิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2550 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ตุลาค่มิ 2549 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2547 - เมิษีายนิ 2562
2539 - 2549
2533 - 2539
2521 - 2533

•

กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการรองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

•

2545 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

จ่ำานิวนิ 150,000 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00786%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•

กรรมิการกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิและสุรรหัา
บี้มิจ่. กรุงเทพประกันิภัย
ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ลลิลพร็อพเพอร์ต้�

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 9/2004

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

•

2548 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management
ประเทศฟื้ิลิปปินิสุ์
เศรษีฐศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต (เก้ยรตินิิยมิด้้) มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
วิทยาลัยป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร รุ่นิท้� 399
หัลักสุูตรผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงด้้านิวิทยาการพลังงานิ รุ่นิท้� 8 (วพนิ. 8) สุถืาบี้ันิวิทยาการ
พลังงานิ กระทรวงพลังงานิ
หัลักสุูตรนิิติธิรรมิเพ่�อประช่าธิิปไตย รุ่นิท้� 5 (นิธิป. 5) สุถืาบี้ันิรัฐธิรรมินิูญศ่กษีา
สุำานิักงานิศาลรัฐธิรรมินิูญ

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ

•

•

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
70 ปีี
29 ธันวาคม 2554
9 ปีี

•
•
•
•

1 มิกราค่มิ 2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ธิันิวาค่มิ 2554 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2549 - 2558
2544 - 2554
2537 - 2544
2534 - พฤษีภาค่มิ 2559
2531 - กันิยายนิ 2559
2525 - 2537

กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการรองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. เวฟื้ เอ็นิเตอร์เทนิเมินิท์
รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้จ่. ไฮเทค่ นิิทซึู่ (ประเทศไทย)
กรรมิการ บี้จ่. ไทยอินิด้ัสุเตร้ยลเอสุเตท
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�
•
•
•

23 กรกฎาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้นิั กรรมิการ บี้จ่. ค่ลินิเิ ซึ่อร์
2559 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ
2549 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. บี้ริหัารสุินิทรัพย์ทว้

•
•

2553 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2546 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. บี้้อ้ซึ่้เวิลด้์
กรรมิการอิสุระ บี้มิจ่. บี้้อ้ซึ่้-เทโร เอ็นิเตอร์เทนิเมินิท์

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•
•

* สุัด้สุ่วนิการถื่อหัุ้นิในิธินิาค่าร นิับี้รวมิหัุ้นิของคู่่สุมิรสุและบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุนิติ ิภาวะ

2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2537 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการอิสุระ บี้จ่. เวสุเทิร์นิ เด้ค่อร์ ค่อร์ปอเรช่ั�นิ
กรรมิการ บี้จ่. เทยินิ โพล้เอสุเตอร์

รายงานประจำาปี 2563 —
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ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

นิายจำรัมพร โชีติิกเสำถิ่ยร

•
•
•

• กรรมการบริหาร

31 กรกฎาค่มิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้นิั ท้�ปร่กษีา บี้มิจ่. เค่ร่อไทย โฮลด้ิ�งสุ์
2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กรรมิการอิสุระ และ กรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. ไมิเนิอร์
อินิเตอร์เนิช่ั�นิแนิล
2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
กรรมิการอิสุระ และ กรรมิการตรวจ่สุอบี้ บี้มิจ่. สุิงหั์ เอสุเตท

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
63 ปีี
12 เมษัายน 2560
4 ปีี

•
•
•
•
•
•

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•
•
•

บี้ริหัารธิุรกิจ่มิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต Harvard University ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
ปริญญาตร้ สุาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
หัลักสุูตรผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง สุถืาบี้ันิวิทยาการตลาด้ทุนิ (หัลักสุูตร วตท.) รุ่นิท้� 11
หัลักสุูตรผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ด้้านิวิทยาการพลังงานิ สุถืาบี้ันิวิทยาการพลังงานิ (วพนิ.)
รุ่นิท้� 1/2555
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักรภาค่รัฐร่วมิเอกช่นิ (ปริญญาบี้ัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547
วิทยาลัยป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักร

3 ตุลาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
23 กรกฎาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้นิั
2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2553 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2547 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการ บี้จ่. มิิตตา วิสุาหักิจ่เพ่�อสุังค่มิ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. ค่ลินิิเซึ่อร์
กรรมิการ ตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย
กรรมิการ บี้จ่. อุตสุาหักรรมิไหัมิไทย (จ่ิมิ ทอมิป์สุันิ)
กรรมิการผืู่้ทรงคุ่ณ์วุฒิ ราช่วิทยาลัยจุ่ฬาภรณ์์
กรรมิการ มิูลนิิธิิศ่กษีาพัฒนิ์
กรรมิการ มิูลนิิธิิวิจ่ัยเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ
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นิายบ้ญสำ่ง บ้ณยะสำาระนิันิท์
• กรรมการรองผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิท้� 185/2014
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นิท้� 7/2018

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

•
•
•

1 มิกราค่มิ 2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
12 เมิษีายนิ 2560 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2560 - กุมิภาพันิธิ์ 2562
2558 - 2560

•

2557 - 2560
2554 - 2557

•

2554 - 2557

•

2553 - 2557
2551 - 2553

•

•
•
•
•

2542 - 2551
2538 - 2542
2535 - 2537

ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
70 ปีี
12 เมษัายน 2562
2 ปีี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•

97

กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการ สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการจ่ัด้ทำายุทธิศาสุตร์ช่าติ
กรรมิการ และประธิานิกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้
บี้มิจ่. สุายการบี้ินินิกแอร์
กรรมิการผืู่้อำานิวยการใหัญ่ บี้มิจ่. การบี้ินิไทย
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร สุำานิักงานิพัฒนิาธิุรกรรมิ
ทางอิเล็กทรอนิิกสุ์ (องค่์การมิหัาช่นิ)
ค่ณ์ะกรรมิการนิโยบี้ายสุถืาบี้ันิการเงินิ (กนิสุ.)
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
กรรมิการและผืู่้จ่ัด้การ ตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย
CIO รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ กลุ่มิเทค่โนิโลย้
บี้มิจ่. ธินิาค่ารไทยพาณ์ิช่ย์
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารไทยพาณ์ิช่ย์
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้ล. ไทยพาณ์ิช่ย์
กรรมิการผืู่้จ่ัด้การ บี้ลจ่. ไทยพาณ์ิช่ย์

•

วิทยาศาสุตร์บี้ัณ์ฑ์ิต (ค่ณ์ิตศาสุตร์) จุ่ฬาลงกรณ์์มิหัาวิทยาลัย

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ไมิ่มิ้

ไมิ่มิ้

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•
•
•

เมิษีายนิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2549 - เมิษีายนิ 2562
2541 - 2549
2530 - 2541

ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

กรรมิการรองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

2553 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ)
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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•

2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

•

2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการท้เ� ป็นิผืู่แ้ ทนิสุมิาค่มิธินิาค่ารไทยในิค่ณ์ะอนิุกรรมิการ
พัฒนิาระบี้บี้ราช่การเก้�ยวกับี้การสุ่งเสุริมิและยกระด้ับี้
การอำานิวยค่วามิสุะด้วกในิการพิจ่ารณ์าอนิุญาตของ
ทางราช่การและการประกอบี้ธิุรกิจ่
กรรมิการประจ่ำาค่ณ์ะนิิติศาสุตร์ มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
กรรมิการประเภทผืู่้ทรงคุ่ณ์วุฒิในิค่ณ์ะกรรมิการอำานิวยการ
สุถืาบี้ันิบี้ริหัารจ่ัด้การเทค่โนิโลย้และนิวัตกรรมิ
มิหัาวิทยาลัยมิหัิด้ล

นิายทวั่ลาภ ฤทธัาภิรมย์
•

• กรรมการผูชี
้ วั่ ยผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดำูแลกิจำการ
ปีระเภทกรรมการ
อาย้
วัันิท่ไ� ดำ้รบ
ั การแติ่งติั�งเปี็นิกรรมการธันิาคาร
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งกรรมการธันิาคาร

กรรมการท์ีเ� ปี็นผูบิ
้ ริห่าร
53 ปีี
23 ธันวาคม 2553
10 ปีี

20

นิายอภิชีาติ รมยะรูปี

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา
•
•
•
•

• เลขานิ้การบริษท
ั
• ผูชี
้ วั่ ยผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่

นิิติศาสุตรดุ้ษีฎ้บี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยช่ิค่าโก ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
นิิติศาสุตรมิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยช่ิค่าโก ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
นิิติศาสุตรมิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยมิิช่ิแกนิ ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
นิิติศาสุตรบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์

อาย้
จำำานิวันิปีีทดำ
่� าำ รงติำาแหนิ่งเลขานิ้การบริษท
ั

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•
•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิ 143/2011
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นิ 87/2011

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

ค้ณวั้ฒท
ิ างการศึกษา

ไมิ่มิ้

•
•

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ
•
•
•
•
•

26 ธิันิวาค่มิ 2562 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
1 มิกราค่มิ 2561 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
ธิันิวาค่มิ 2553 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2561 - มิิถืุนิายนิ 2563
2560 - 2562

•

2559 - กรกฎาค่มิ 2563
2557 - พฤศจ่ิกายนิ 2563
2544 - 2553
2535 - 2536

•

2532 - 2535

•
•
•

•
•

กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการบี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
กรรมิการอำานิวยการ สุมิาค่มิการตลาด้แหั่งประเทศไทย
ค่ณ์ะอนิุกรรมิการพิจ่ารณ์าปรับี้ปรุงหัร่อยกเลิกกฎหัมิายท้�
เป็นิอุปสุรรค่ต่อการประกอบี้อาช่้พและการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ของประช่าช่นิ
กรรมิการ ค่ณ์ะกรรมิการคุ่้มิค่รองข้อมิูลเค่รด้ิต
กรรมิการ สุมิาค่มินิิติศาสุตร์ มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
Foreign Intern สุำานิักงานิกฎหัมิาย Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom สุำานิักงานิใหัญ่นิค่รนิิวยอร์ก
ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
นิิติกร สุำานิักงานิกฎหัมิาย บี้จ่. ปูนิซึ่ิเมินิต์ไทย

•

ไมิ่มิ้

บี้ริหัารธิุรกิจ่มิหัาบี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยซึ่้ตันิฮอลล์ ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
บี้ัญช่้บี้ัณ์ฑ์ิต มิหัาวิทยาลัยธิรรมิศาสุตร์
ประกาศนิ้ยบี้ัตร Advanced Bank Management Program สุถืาบี้ันิการจ่ัด้การธิุรกิจ่
แหั่งเอเช่้ย ประเทศฟื้ิลิปปินิสุ์
ประกาศนิ้ยบี้ัตร Pacific Rim Bankers Program มิหัาวิทยาลัยแหั่งรัฐวอช่ิงตันิ
ประเทศสุหัรัฐอเมิริกา
หัลักสุูตรการป้องกันิราช่อาณ์าจ่ักรภาค่รัฐร่วมิเอกช่นิ (ปริญญาบี้ัตร ปรอ.) รุ่นิท้� 12

การอบรมหลักสำูติรกรรมการ
•

Director Certification Program (DCP) รุ่นิท้� 56/2005

การถิือห้นิ
้ ในิธันิาคาร*

จ่ำานิวนิ 5,026 หัุ้นิ ค่ิด้เป็นิ 0.00026%

ควัามสำัมพันิธั์ทางครอบครัวักับกรรมการและผู้บริหารของธันิาคาร

•
•
•
•

สุิงหัาค่มิ 2551 - ปัจ่จุ่บี้ันิ
2539 - 31 ธิันิวาค่มิ 2563
2548 - 2551
2540 - 2556
2531 - 2539

เลขานิุการบี้ริษีัท บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
เลขานิุการค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ
ประธิานิกรรมิการ บี้จ่. ธินิาเทพการพิมิพ์
ผืู่้บี้ริหัาร บี้มิจ่. ธินิาค่ารกรุงเทพ

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�
•

สุิงหัาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

•

มิ้นิาค่มิ 2563 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการอำานิวยการกรอบี้ค่วามิร่วมิมิ่อต่างประเทศ
ค่ณ์ะกรรมิการร่วมิภาค่เอกช่นิ 3 สุถืาบี้ันิ (กกร.)
กรรมิการพัฒนิากฎหัมิาย
สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกฤษีฎ้กา

* สุัด้สุ่วนิการถื่อหัุ้นิในิธินิาค่าร นิับี้รวมิหัุ้นิของคู่่สุมิรสุและบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุนิติ ิภาวะ

ไมิ่มิ้

ปีระสำบการณ์การทำางานิ

•
ติำาแหนิ่งในิบริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิอืนิ
�

72 ปีี
13 ปีี

ไมิ่มิ้

ติำาแหนิ่งในิกิจำการท่�ไม่ใชี่บริษท
ั จำดำทะเบ่ยนิ
•

2518 - ปัจ่จุ่บี้ันิ

กรรมิการ บี้จ่. นิิธิกิ ิจ่

รายงานประจำาปี 2563 —

คณะกรรมการธันิาคารและ
ผูบ
้ ริหารระดำับสำูง
คณะกรรมการธันิาคาร

คณะกรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง

ปีระธัานิ

ปีระธัานิ

กรรมการ

กรรมการ

นิายปิติ สุิทธิิอำานิวย

นิายเด้ช่า ตุลานิันิท์
พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ /1
นิายโกวิทย์ โปษียานินิท์
นิายอรุณ์ จ่ิรช่วาลา
นิายสุิงหั์ ตังทัตสุวัสุด้ิ�
นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
นิายพรเทพ พรประภา
นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ
นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล
นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ /2
นิายพิเช่ฐ ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ /2
นิายช่าติศิริ โสุภณ์พนิิช่
นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายช่าญศักด้ิ� เฟื้้�องฟืู้
นิายจ่รัมิพร โช่ติกเสุถื้ยร
นิายบีุ้ญสุ่ง บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์

เลขานิ้การบริษท
ั

นิายอภิช่าต รมิยะรูป

คณะกรรมการติรวัจำสำอบ
ปีระธัานิ

นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ /3

กรรมการ

หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
นิายอรุณ์ จ่ิรช่วาลา

เลขานิ้การ

นิายพรเทพ กิจ่สุนิาโยธิินิ

คณะกรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ
ปีระธัานิ

นิายโกวิทย์ โปษียานินิท์

กรรมการ

นิายพรเทพ พรประภา
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล /4

นิายอรุณ์ จ่ิรช่วาลา
นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล

เลขานิ้การ

นิายก้รติ ไหัลสุาธิิต

คณะกรรมการกำากับดำูแลกิจำการ
ปีระธัานิ

นิายปิติ สุิทธิิอำานิวย

กรรมการ

นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์

เลขานิ้การ

นิายเวทิศ อัศวมิังค่ละ

คณะกรรมการบริหาร
ปีระธัานิ

นิายเด้ช่า ตุลานิันิท์

กรรมการ

นิายสุิงหั์ ตังทัตสุวัสุด้ิ�
นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
นิายช่าติศิริ โสุภณ์พนิิช่
นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายช่าญศักด้ิ� เฟื้้�องฟืู้
นิายจ่รัมิพร โช่ติกเสุถื้ยร
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์

กรรมการผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่

นิายช่าติศิริ โสุภณ์พนิิช่

กรรมการรองผูจำ้ ดำ
ั การใหญ่

นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
นิายช่าญศักด้ิ� เฟื้้�องฟืู้
นิายบีุ้ญสุ่ง บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์

เลขานิ้การ

นิางรัช่นิ้ นิพเมิ่อง

หัมิายเหัตุ :

/1
/2
/3
/4

พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ลาออกจ่ากการเป็นิกรรมิการ เมิ่�อวันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563
นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ และ นิายพิเช่ฐ ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการ เมิ่�อวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ 2563
นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ เมิ่�อวันิท้� 1 มิกราค่มิ 2564
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ เมิ่�อวันิท้� 23 มิกราค่มิ 2563
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ผูบ
้ ริหารระดำับสำูง
นิายบ้ญสำ่ง บ้ณยะสำาระนิันิท์

• กรรมิการรองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้จ่ัด้การสุายบี้ริหัารการเงินิ
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ) จ่ำากัด้

Mr. Chong Toh

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• บี้ริษีัทหัลักทรัพย์ บี้ัวหัลวง จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท โรงพยาบี้าลบี้ำารุงราษีฎร์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท ปูนิซึ่้เมินิต์ เอเซึ่้ย จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัทหัลักทรัพย์จ่ัด้การกองทุนิ บี้างกอกแค่ปปิตอล จ่ำากัด้
• Asia Landmark Fund Limited
• Asia Landmark Master Fund Limited
• Asia Landmark (US) Fund Limited
• NSR SEA Fund
• ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่

นิางสำาวัสำ้ธัร่ า ศร่ไพบูลย์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท เอนิิว ค่อร์ปอเรช่ั�นิ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้ิซึ่ิเนิสุ ออนิไลนิ์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท ศูนิย์ประมิวลผื่ล จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้างกอก สุมิาร์ทการ์ด้ ซึ่ิสุเทมิ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท ข้อมิูลเค่รด้ิตแหั่งช่าติ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท เนิช่ั�นิแนิล ไอท้เอ็มิเอ็กซึ่์ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท เนิช่ั�นิแนิลด้ิจ่ิทัลไอด้้ จ่ำากัด้

นิางสำาวัรัชีดำา ธั่รธัราธัร

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้างกอก แบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ ประเทศมิาเลเซึ่้ย
• บี้ริษีัท บี้ริหัารสุินิทรัพย์ทว้ จ่ำากัด้
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้

นิายศิรเิ ดำชี เอือ
� งอ้ดำมสำินิ

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้

นิางรัชีนิ่ นิพเมือง

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้บี้ริหัารงานิทั�วไป และสุายทรัพยากรบีุ้ค่ค่ล
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• ไมิ่มิ้

นิายไชียฤทธัิ� อนิ้ชีติ
ิ วัรวังศ์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้กิจ่การธินิาค่ารต่างประเทศ และ
ผืู่้จ่ัด้การสุายสุาขาต่างประเทศ กิจ่การธินิาค่ารต่างประเทศ
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ) จ่ำากัด้
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• บี้างกอก แบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ ประเทศมิาเลเซึ่้ย

นิางสำาวันิิรมาณ ไหลสำาธัิติ

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้สุายลูกค่้าธิุรกิจ่รายใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท กาโตว์ เฮ้าสุ์ จ่ำากัด้
• ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้
• Perennial HC Holdings Pte. Ltd.
• ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่
• บี้ริษีัท ราช่ กรุ�ป จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)

นิายคณิติ สำ่ห์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้ ธิุรกิจ่เค่มิ้ภัณ์ฑ์์ 1 ธิุรกิจ่เค่มิ้ภัณ์ฑ์์ 2 ธิุรกิจ่เค่มิ้ภัณ์ฑ์์ 3
ธิุรกิจ่ลูกค่้าจ่้นิ ธิุรกิจ่ลูกค่้าต่างประเทศ 1 ธิุรกิจ่ลูกค่้าต่างประเทศ 2
และธิุรกิจ่กลุ่มิพิเศษี สุายลูกค่้าธิุรกิจ่รายใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท ท้พ้ท้ ปิโตรเค่มิิค่อลสุ์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท อินิโด้รามิา เวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท อินิโด้รามิา โพล้เอสุเตอร์ อินิด้ัสุตร้�สุ์ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ)
• บี้ริษีัท เอ็ช่เอ็มิซึ่้ โปล้เมิอสุ์ จ่ำากัด้

นิายกึกก้อง รักเผ่าพันิธั้์

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ผืู่้จ่ัด้การสุายเทค่โนิโลย้
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• บี้ริษีัท ไทยด้ิจ่ิทัลไอด้้ จ่ำากัด้
• บี้ริษีัท บี้้ซึ่้ไอ (ประเทศไทย) จ่ำากัด้

Mr. Ian Guy Gillard

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้งานิโค่รงการพิเศษีด้้านิเทค่โนิโลย้ ฝ่ายผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• R3 HoldCo LLC.

นิายกอบศักดำิ� ภูติระกูล

• รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
การเปั็นึ่กรรมการในึ่บริษัที่อื�นึ่
• ไมิ่มิ้

รายงานประจำาปี 2563 — 101

นายธีวัช ตริีวริริณกึุล /5

• รองผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบบริหารสินเช่�อ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท ซีีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ไทยนามพลาสต์ิกส์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท บัวหลวงเวนเจัอร์ส จัำากัด
• บริษััท พนัสโพลทรี�กรุ�ป จัำากัด

นายท์วีลาภู ฤท์ธีาภูิริมย์

• กรรมการผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ฝ่่ายการประชาสัมพันธ์
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวปิิยะดัา สูุจริิตกึุล

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บริหารสินทรัพย์ทวี จัำากัด

นายปิิยะพันธี์ ท์ยานิธีิ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการฝ่่ายวิจััย
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท มีนาทรานสปอร์ต์ จัำากัด

นายปิณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ธุรกิจัก่อสร�าง ธุรกิจัจััดสรร ธุรกิจัโทรคมนาคม
และผู้้�จััดการ ธุรกิจัโทรคมนาคม สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ�งคอนซีัลแต์นท์ จัำากัด
• บริษััท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ไทยยามาฮ่ามอเต์อร์ จัำากัด
• บริษััท ศรีศักดิ� จัำากัด
• บริษััท ไพโอเนีย แลนด์ จัำากัด

นางเยาวดัี นาคะตะ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ธุรกิจัล้กค�ากลุ่มธุรกิจั 2 ธุรกิจัสถาบันการเงิน ธุรกิจั
การเกษัต์ร และธุรกิจัอุต์สาหกรรมหนัก สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััทหลักทรัพย์ บัวหลวง จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ท่าเร่อระยอง จัำากัด
• บริษััท บีซีีไอ (ประเทศไทย) จัำากัด

นายขจริวุฒิ ตยานุกึริณ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สนับสนุนระบบงาน สายเทคโนโลยี
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท สามารถเทลคอม จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท ศ้นย์ประมวลผู้ล จัำากัด

หมายเหต์ุ :
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มีผู้ลต์ั�งแต์่วันที� 1 มกราคม 2564

นายสูงคริาม สูกึุลพริาหมณ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ประนอมหนี�และกฎหมาย บริหารสินเช่�อ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

Mr. Hitoshi Ozawa

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ ธุรกิจัล้กค�าญ่ี�ปุ่น สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

Mr. Lin Cheng Leo, Kung

• ผู้้ช� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ Hong Kong and China, in charge of Business
Expansion and IT (China)
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• Ancient Castle Company Limited
• Manyulon Properties Limited
• Step High Company Limited
• Victoria Management Limited
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจัีน) จัำากัด
• World Guide Corporation Limited
• Southern Ocean Investment Limited
• Whodun Limited
• Helping Hand

นายสูอื้าดั ธีีริโริจนวงศ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บีบีแอล (เคแมน) จัำากัด
• บริษััท สำานักหักบัญ่ชี (ประเทศไทย) จัำากัด

นายไกึริสูริ บาริมีอื้วยชัย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ประนอมหนี�และกฎหมาย บริหารสินเช่�อ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางปิริัศนี อืุ้ยยามะพันธีุ์

• ผู้้ช� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ บริหารช่องทางการข้ายและบริการ
Non Branch สายล้กค�าบุคคล
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นายพริเท์พ กึิจสูนาโยธีิน

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบกำากับด้แล
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

102 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

นายท์ัฬห์ สูิริโิ ภูคี

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบงานพิจัารณาสินเช่�อ สายล้กค�าธุรกิจัรายปลีก
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท โต์โยต์�า ลีสซีิ�ง (ประเทศไทย) จัำากัด
• บริษััท สยามเทคนิคคอนกรีต์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท เดอะแพรคทิเคิลโซีล้ชั�น จัำากัด (มหาชน)

นายกึีริติ ไหลสูาธีิต

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบบริหารความเสี�ยง
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท กาโต์ว์ เฮ�าส์ จัำากัด

นางพรินิจ ตุลย์วฒ
ั นจิต

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายปฏิิบัต์ิการสนับสนุน และรับผู้ิดชอบ
ฝ่่ายหลักทรัพย์บริการ
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บีบีแอล (เคแมน) จัำากัด
• บริษััท พีซีีซีี แคปปิต์อล จัำากัด

นางสูาวสูุท์ธีิริต
ั น์ พาชีริต
ั น์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ธุรกิจันำ�าต์าล สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางณัฐพริ เหล้อื้งสูุวริริณ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�รับผู้ิดชอบกิจัการธนาคารต์่างประเทศ (ร่วม)
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท บางกอกแร�นช์ จัำากัด (มหาชน)
• บริษััท บีบีแอล (เคแมน) จัำากัด

นายธีงชัย อื้านันโท์ไท์ย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รั บ ผู้ิ ด ชอบ ธุ ร กิ จั รถยนต์์ แ ละจัั ก รกล ธุ ร กิ จั อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และอุปกรณ์คอมพิวเต์อร์ ธุรกิจัสิง� ทอและผู้�าสำาเร็จัร้ป ธุรกิจัล้กค�า
กลุม่ ธุรกิจั 1 ธุรกิจับริการ ธุรกิจัล้กค�ากลุม่ ธุรกิจั 4 และธุรกิจันำ�าต์าล
สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท ลาก้น่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จัำากัด (มหาชน)

นายโชค ณ ริะนอื้ง

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายบัต์รเครดิต์
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท ไทย เพย์เมนต์์ เน็ต์เวิร์ก จัำากัด

นางสูาวพจณี คงคาลัย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ บริหารความสัมพันธ์และการข้าย
สายล้กค�าบุคคล
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นายกึนกึศักึดัิ� โมกึขมริริคกึุล

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�อำานวยการล้กค�าธุรกิจัรายกลาง นครหลวง
สายล้กค�าธุรกิจัรายกลาง
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวเบญจพริ ไพริสูุวริริณา

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการบัญ่ชีและการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูุชาดัา สูุขพันธีุถ
์ าวริ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ธุรกิจัเคมีภััณฑ์์ 2 สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท กรุงเทพ ซีินธิต์ิกส์ จัำากัด
• บริษััท บีเอสที อิลาสโต์เมอร์ส จัำากัด
• บริษััท อินโดรามา โพลีเอสเต์อร์ อินดัสต์รี�ส์ จัำากัด (มหาชน)

นางสูาวกึมลริัตน์ สูีลพัท์ธี์กึล
ุ

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ปฏิิบัต์ิการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางยุพน
ิ แสูงท์อื้งพิท์กึ
ั ษ์์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ การต์ลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวสูุดัสูงวน ช้สูกึุลธีนะชัย

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

นางสูาวธีัญฑิิกึา โพธีิสูมภูริณ์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่ งานโครงการพิเศษัด�านเทคโนโลยี
ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• บริษััท พันธวณิช จัำากัด

นางชุติมา กึิจจำานงค์

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รับผู้ิดชอบ สายต์รวจัสอบและควบคุม
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

Mr. Hiroshi Shimamura

• ผู้้�ช่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ธุรกิจัล้กค�าญ่ี�ปุ่น สายล้กค�าธุรกิจัรายใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริษััทอื่่�น
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2563 — 103

นายสุุวัช
ั ชััย ทรงวานิิช

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ กิิจการธนาคารต่่างประเทศ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด

นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายทรััพยากรบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

Mr. Kelvin Yoong Tao Foo

• ผู้้ช่� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ลููกค้้าบุุคคล
สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท มอนสเตอร์์ ริิช จำำ�กััด

นางสาวนิิธาวดีี ลิิมโปดม

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ กิิจการธนาคารต่่างประเทศ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายรชฏ เสกตระกููล

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้อำ� �ำ นวยการลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก นครหลวง
สายลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายจงอนัันต์์ อนัันตศัักดิ์์�

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�อำำ�นวยการลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก ต่่างจัังหวััด
สายลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายเจษฎา สุุขบท

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ กลั่่�นกรองสิินเชื่่�อ บริิหารสิินเชื่่�อ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายชลิิต เตชััสอนัน
ั ต์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ กิิจการธนาคารต่่างประเทศ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค

นางอรนุุช นำำ�พูู ลสุุขสัันติ์์�

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการสายการบััญชีีและการเงิิน
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

หมายเหตุุ :

	มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564
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นายพิิพัฒ
ั น์์ อััสสมงคล

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
รัับผิิดชอบ ผลิิตภััณฑ์์ Cash Management และพาณิิชย์์บริิการ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด โรงรัับจำำ�นำำ�ย่่งเส็็ง

นางอธีีตา ภููรีทิ
ี ิพย์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ วิิจััยและวิิเคราะห์์ข้้อมููล สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท โมล่่า ดีีไซน์์ จำำ�กััด

นายประเสริิฐ ดีีจงกิิจ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ ฝ่่ายทุุนธนกิิจ สายวานิิชธนกิิจ
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

นางสาววรพร วิิทยะสิิรินั
ิ น
ั ท์์

• ผู้้ช่� ว่ ยผู้้จั� ดั การใหญ่่ บริิหารกลุ่่�มลููกค้้าลัักษณะเฉพาะ
บริิหารกลยุุทธ์์กลุ่่�มลููกค้้าบุุคคล สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััท ทีี ทีี ทีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
• บริิษััท ธานิินทร์์อีีเล็็คโทรนิิคส์์ จำำ�กััด
• บริิษััท ธารทิิพย์์ 2000 จำำ�กััด

นายไพศาล เลิิศโกวิิทย์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ บริิหารเงิิน
สายบริิหารการเงิิน
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
• บริิษััท บางกอกมิิตซููบิชิิ ิ ยููเอฟเจ ลิิส จำำ�กััด

นางสาวภููริ์์พ
� รรณ เจริิญสุุข

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นายวรพล วทััญญุุตา

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นางสาวพรพิิมล ตรงเที่่�ยงธรรม /5

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• ไม่่มีี

นางสาวสุุญาณีี ภููริปั
ิ ญ
ั ญวานิิช /5

• ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้จั� ดั การ กองทุุน พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ลููกค้้าบุุคคล สายลููกค้้าบุุคคล
การเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
• บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด

104 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุน
้
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 คน และประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า ตอบแทน ได้ป ฏิบัติห น้าที่ต ามที่ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งก�าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและก� า หนดค่ า ตอบแทน โดยมี ห น้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม ในการด� า รงต� า แหน่ ง กรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งท�าหน้าที่ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปด้วยเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
การพิจารณา และวิธีด�าเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�าหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
การสรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและภาวะผู้น�า
ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องค�านึงถึงขนาดโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส�าหรับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณา
โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลประกอบการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีจ�านวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจ�านวน 18 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 8 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหาร 1 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของธนาคาร 9 คน ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้จดั ให้กรรมการมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�าหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แสดง
ไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของรายงานประจ�าปีฉบับนีแ้ ล้ว ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

(โกวิทย์ โปษยานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
29 มกราคม 2564

รายงานประจำาปี 2563 — 105

รายงานของ
คณะกรรมการก�ากับความเสีย
่ ง
เรียน ท่านผู้ถือหุน
้
คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และมีประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
ส�าหรับปี 2563 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจหลายด้าน ทั้งจากความไม่แน่นอน
ของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยัง
แพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินงานทีม่ คี วามเข้มงวดมากขึน้ และการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทีส่ ง่ ผลให้ความเสีย่ งมีความซับซ้อนและอาจมีผลกระทบทีร่ นุ แรงขึน้ คณะกรรมการก�ากับความเสีย่ งตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลความเสีย่ ง
ในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงได้มีการประชุม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้
• พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยค�านึงถึงข้อก�าหนดของทางการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความสอดคล้องกับลักษณะของโครงสร้างและการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
• พิจารณาการก�าหนดมาตรวัดและเพดานการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
• ติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ ผ่านการด�าเนินการและรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านท�าหน้าที่ให้การสนับสนุน เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
• พิจารณาและติดตามสถานะความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับภูมิภาคอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถานที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ธนาคารสามารถด�าเนินการได้เหมาะสมตาม
กลยุทธ์และแผนธุรกิจที่วางไว้
• รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ทราบถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญและต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงในปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

(อรุณ จิรชวาลา)
ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง
25 มกราคม 2564
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุน
้
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระของธนาคาร จ�านวน 4 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�าหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน และประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ รวมทัง้ ไม่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พจิ ารณาตัดสินใจในการด�าเนินกิจการใด ๆ ของธนาคารหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ได้ลาออกจากกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของสายตรวจสอบและควบคุม ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ฝ่ายจัดการ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน

สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ�าไตรมาส ประจ�างวดครึ่งปี และประจ�าปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชีและการเงิน
ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและ
ประมาณการทีส่ า� คัญ รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี มีการพิจารณาผลประกอบการของธนาคารเป็นประจ�า
ทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ละการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี ซึง่ ผูส้ อบบัญชียนื ยันว่าสามารถด�าเนินการได้ตามแผนและแนวทางทีก่ า� หนดโดยไม่มอี ปุ สรรคหรือข้อจ�ากัด
และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร
ถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส�าคัญ
จากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น
อย่างเป็นอิสระ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีของสายตรวจสอบและควบคุมทีไ่ ด้พฒ
ั นาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความส�าคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและควบคุมที่ได้
ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และ
การถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจ�าปีระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหาร
ของสายงานเพื่อร่วมกันพิจารณาก�าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�าปีน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

รายงานประจำาปี 2563 — 107

ผู้สอบบัญชี

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ส�าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�านักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ�าปี
2564 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดท�าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ น�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานการปฏิบตั งิ านของธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจธนาคาร เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานของธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
ที่ธนาคารก�าหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยพิจารณาผลการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชี และทางการท้องถิน่ ของสาขาธนาคาร
ในต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ
และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2563 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งได้ท� าการทบทวน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563

(นางเกศินี วิฑูรชาติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุน
้
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 3 คน กล่าวคือ นายปิติ สิทธิอ�านวย
เป็น ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เป็น กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ในปี 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืนตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยได้พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร รับทราบผลการ
ประเมินด้านความยั่งยืนที่จัดท�าขึ้นโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส�าหรับหัวข้อที่ธนาคารจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการเพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง พิจารณาแผนกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนและรายงานความยัง่ ยืนประจ�าปีของธนาคาร (Sustainability Report) พิจารณา
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแง่มมุ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร และติดตามดูแลให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของธนาคาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อีกทั้งได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
ธนาคารรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการยังมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์

(ปิติ สิทธิอา� นวย)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
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การจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2563

ในปี 2563 ธนาคารมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 15,638,038,774.33 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�าไรบางส่วนในงวดแรก
สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 โดยงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก�าไร
และจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2563 รายละเอียดการจัดสรรก�าไรสรุปได้ดังนี้
การจัดสรร
ส�ารองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2563
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ส�ารองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2563
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
งวด มกราคม-มิถุนายน 2563
ส�าหรับปี 2563
(1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น)

500,000,000.00 บาท
500,000,000.00 บาท

1,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
4,772,107,235.00 บาท

4,772,107,235.00 บาท

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตราทั้งสิ้น
2.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 4,772,107,235.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.53 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีเทียบกับปี 2562 ที่ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา
7.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 13,361,900,258.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.41 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี

110 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงินของ
คณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุน
้
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้ปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน
และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ปิติ สิทธิอา� นวย)
ประธานกรรมการธนาคาร
23 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุน
้ และคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ธนาคารและบริษัทย่อย”) และงบการเงินเฉพาะธนาคารของ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
งบก� า ไรขาดทุ น และก� า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น รวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของรวมและเฉพาะธนาคาร
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อยตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ธนาคารและบริษทั ย่อยได้นา� นโยบายการบัญชีใหม่เกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ เป็นไปตาม
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ และได้ท�าการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
เป็นรายการปรับปรุงก�าไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่แสดงข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
เรือ
่ งส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นา� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

112 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เรือ
่ งส�าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาว่า ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
มีการใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ รวมถึงการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและการปรับปรุงโมเดลภายหลัง การรับรู้
รายการของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ดังกล่าวได้ก�าหนดให้ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การด้อยค่า
ตามผลขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ
การตรวจสอบบั ญ ชี ค ่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในประเด็นดังต่อไปนี้
• การตี ค วามทางบั ญ ชี แ ละสมมติ ฐ านส� า หรั บ การจั ด ท� า โมเดลของ
ธนาคารที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ก� า หนดความน่ า จะเป็ น ของการผิ ด นั ด ช� า ระหนี้
(Probabilities of Default : PD) ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การผิดนัดช�าระ (Loss Given Default : LGD) และฐานะความเสี่ยง
เมื่อมีการผิดนัดช�าระ (Exposure at Default : EAD)
• ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
• ข้ อ มู ล และสมมติ ฐ านที่ ใช้ ใ นการประมาณการผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
• การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส�าหรับชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ตามข้ อ ก� า หนดซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
• ข้อบ่งชี้ที่จะส่งผลต่อการลดลงของความสามารถในการช�าระหนี้หรือ
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งข้อบ่งชี้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
และการวิเคราะห์สถานการณ์ไปข้างหน้า และ
• ความครบถ้วนและการประเมินการปรับปรุงโมเดลในภายหลัง
นโยบายการบัญชีส�าหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และรายละเอียดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 และ 7.9 ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง
• ประเมิ น ผลกระทบรายการปรั บ ปรุ ง ส� า หรั บ ยอดยกมา ณ วั น ที่
1 มกราคม 2563 เนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 มาใช้เป็นครั้งแรก
• สอบทานนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริหาร ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารของธนาคาร รวมถึงวิธีการได้มา
ซึ่งการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมถึงพิจารณาว่านโยบายและวิธกี ารเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การประมาณการนัน้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และได้รับ
การอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอ�านาจในระดับที่เหมาะสม
• ท�าความเข้าใจและทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่ส�าคัญ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ รวมถึงการจัดชัน้ หนี้
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล การติดตามข้อมูลด้าน
เครดิต สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีห่ ลากหลาย และการส�ารองส�าหรับ
ลูกหนี้รายตัว
• ให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญภายในของผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ส ่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณา
เอกสารประกอบโมเดลและรายงานการทดสอบความน่าเชื่อถือและ
ประสิทธิภาพของโมเดล ซึ่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
การออกแบบโมเดล สมมติฐาน ข้อมูลน�าเข้า สูตรการค�านวณที่ใช้
และการปรั บ ปรุ ง โมเดลในภายหลั ง ข้ า พเจ้ า ทดสอบข้ อ มู ล ที่ ใช้
ในการค� า นวณค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
โดยการกระทบยอดไปยังระบบต้นทาง และสุ่มทดสอบการค�านวณ
ตามที่โมเดลก�าหนดไว้
• ประเมินข้อมูลและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนดโดยผู้บริหาร
ในแต่ละขัน้ ตอนของการค�านวณค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ โดยพิจารณาว่ามีการใช้ขอ้ มูลและสมมติฐานทีส่ มเหตุสมผล
โดยใช้ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน
รวมถึงพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกัน และค�านึง
ถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนที่มี
ความสมเหตุสมผล
• ประเมินระดับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาพ
รวม เพื่อประเมินว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงกลุ่มเงินให้สินเชื่อของธนาคารและ
บริษัทย่อย ลักษณะของความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค อีกทัง้ ค�านึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง
• พิจารณาข้อก�าหนดที่ใช้ในการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อส�าหรับชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ทดสอบสุ่มตัวอย่างการจัดชั้นหนี้ในชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เพื่อ
ตรวจสอบว่าเงินให้สนิ เชือ่ ได้ถกู จัดชัน้ อย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณา
ระบบที่ใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อภายในของธนาคาร
รวมถึงระบบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของภายนอก
• พิ จ ารณาความเพี ย งพอและเหมาะสมของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลอืน
่

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ
ฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อด�าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และของธนาคาร
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคาร หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของธนาคาร
และบริษทั ย่อย และธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้าง และเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในธนาคารและ
บริษัทย่อย เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบธนาคาร
และบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็น
ทีม่ นี ยั ส�าคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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17,506,277 3,384,960,983
12,699,9623,123,361,339
17,419,107
12,833,047
17,506,277
12,699,962
17,419,107
3,822,959,685
28,161,036 20,463,750
20,463,750 13,977,916
13,977,916 16,975,764
16,975,764
28,161,036

รวมสินทรั
รวมสิ
พย์นทรัพย์

3,822,959,685
3,822,959,6853,216,743,095
3,216,743,095 3,384,960,983
3,384,960,9833,123,361,339
3,123,361,339

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนนหนึ
เป็ น่งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี ้ นนี ้
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116 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(ต่อ)

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งณเทพ
เทพ
จนดากั
ด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทยษย่ัทอย่ยอย
นทีจงากั
่ 31จ�ดาธักั(มหาชน)
วาคม
2563
ธนาคารกรุ
งวัเทพ
(มหาชน)
และบริ
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ2563
)น (ต่อ)
ณ วันงบแสดงฐานะการเงิ
ที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ
นรวม
ณ วันทีณ่ 31วันธัทีน่ วาคม
31 ธัน2563
วาคม
2563
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
เงินรับฝาก
หนีส้ ินและส่
หนีส้ นินวนของเจ้
และส่ วนของเจ้
าของ าของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
เงินรั้สิบนฝาก
นรันบเมืฝาก
หนี
จ่าเงิยคื
่อทวงถาม

2563

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
หน่ ว2562
ย :หน่
พันวบาท
ย : พันบาท

2562

งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
หมายเหตุ
2563 2563
2562 2562
7.14 หมายเหตุ
2,810,862,624
2,370,792,167

งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
2563 2563
2562 2562
2,485,596,798
2,316,034,607

7.15
219,149,193
134,346,323
162,499,180
129,277,274
7.14 7.14 2,810,862,624
2,810,862,6242,370,792,167
2,370,792,167 2,485,596,798
2,485,596,7982,316,034,607
2,316,034,607
7,257,360
5,523,288
6,702,768
5,488,403

รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น านกาไรหรือขาดทุน
หนี ้สินทางการเงิ
นที่วดั ามูงธนาคารและตลาดเงิ
ลค่าด้ วยมูลค่นายุติธรรมผ่
จ่าหนี
ยคื
ทวงถาม
นเมื่อทวงถาม
หนี ้สินอนุ
พนั ้สินธ์นเมืจ่า่อยคื

7.15 7.15 219,149,193
219,149,193 134,346,323
134,346,323
162,499,180
162,499,180
7.16
19,256,663
19,056,520
7,257,360
7,257,360 37,837,421
5,523,288
5,523,288 56,212,287
6,702,768
6,702,768
7.6
57,127,821
หนี
้สินทางการเงิ
หนี้ที้สิ่อนอกและเงิ
ทางการเงิ
นที่วดั มูนลนกูค่ที้ ยา่วืมด้ดั วมูยมู
ลค่ลาค่ด้าวยุยมู
ติธลรรมผ่
ค่ายุตานก
ิธรรมผ่
าไรหรื
านก
อขาดทุ
าไรหรืนอขาดทุน 7.17
7.16 7.16 136,176,779
19,256,663
19,256,663 144,680,567
19,056,520
19,056,520
ตราสารหนี
133,963,539
หนี
้สินอนุหนี
พนั ้สิธ์นอนุพนั ธ์ บรอง
7.6 7.6 57,127,821
57,127,821
37,837,421
37,837,421 56,212,287
56,212,287
ภาระของธนาคารจากการรั
1,626,872
ตราสารหนี
ตราสารหนี
้ที่ออกและเงิ
นกู้ยืม นกู้ยืม
7.17 7.17 136,176,779
136,176,779 144,680,567
144,680,567 133,963,539
133,963,539
ประมาณการหนี
้สิน้ที่ออกและเงิ
7.21
27,305,660
18,701,528
25,065,453
ภาระของธนาคารจากการรั
ภาระของธนาคารจากการรั
หนี ้สินภาษี
เงินได้ รอตัดบัญบชี รอง บรอง
ประมาณการหนี
้สิน ้สิน
หนี ้สินอื่นประมาณการหนี

129,277,274
129,277,274
5,488,403
5,488,403
37,370,815
144,315,507
37,370,815
37,370,815
103,722
144,315,507
144,315,507
18,428,103
103,722103,722
2,158,732

หนี ้สินรวมหนี
ภาษี
หนีเ้สิงิ้สินนภาษี
ได้ รอตั
เงินดได้
บัญรอตั
ชี ดบัญชี

1,626,872
1,626,872
2,447,583
2,364,416
2,588,682
27,305,660
27,305,660 72,754,204
18,701,528
18,701,528 53,792,151
25,065,453
25,065,453 18,428,103
18,428,103
93,128,867
51,721,099
7.13 7.13 3,372,712,550
2,447,583
2,447,5832,788,626,786
2,364,416
2,364,416 2,945,477,378
2,588,682
2,588,6822,704,898,262
2,158,732
2,158,732

หนี ้สินอื่นหนี ้สินอื่น

7.23 7.23

7.13
7.21 7.21
7.23

รวมหนีาของ
้สิรวมหนี
น ้สิน
ส่วนของเจ้

93,128,867
93,128,867 72,754,204
72,754,204

53,792,151
53,792,151 51,721,099
51,721,099

3,372,712,550
3,372,712,5502,788,626,786
2,788,626,786 2,945,477,378
2,945,477,3782,704,898,262
2,704,898,262

ทุนเรื อนหุ้น
ส่วนของเจ้
วานของเจ้
ของ ยนาของ
ทุนส่จดทะเบี

7.24

ทุนเรื อนหุทุ้ นหุเรื้ นอบุนหุ
ริม้สินทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบี
นจดทะเบี
ยญ
น 3,998,345,000
ยน
หุ้นทุสามั
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.24 7.24

้ นบุริมสิหุท้ นาระแล้
ธิบุร1,655,000
ิมสิวทธิ 1,655,000
หุ้น มูลค่หุา้ นหุ้นมูละ
ลค่10
าหุ้นบาท
ละ 10 บาท
ทุนที่อหุอกและช
3,998,345,000
สามัญ 3,998,345,000
ลค่10
าหุ้นบาท
ละ 10 บาท
หุ้นสามัญหุ้น1,908,842,894
หุ้น มูลค่หุา้ นหุ้นมูละ
่ออกและช
าระแล้
ส่วนเกิทุนทีมู่อลอกและช
ค่าทุหุน้ นทีสามั
ญ ว าระแล้ ว
หุ้นสามั
ญหุ้น1,908,842,894
สามั
ญ 1,908,842,894
ลค่10
าหุ้นบาท
ละ 10 บาท
องค์ประกอบอื
่นของส่
วนของเจ้
าของ หุ้น มูลค่หุา้ นหุ้นมูละ
ส่กาไรสะสม
วนเกินส่มูวลนเกิ
ค่าหุน้ นมูสามั
ลค่าญหุ้นสามัญ
องค์ปจัระกอบอื
องค์
ป
ระกอบอื
่
น
ของส่
ว่นนของเจ้
ของส่วานของเจ้
ของ าของ
ดสรรแล้ ว
กาไรสะสม
กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้
อื่นจัๆดว สรรแล้ ว

7.26 , 7.27

16,550

16,550

16,550

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

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

39,983,450
39,983,450 39,983,450
39,983,450
19,088,429
19,088,429

39,983,450
39,983,450 39,983,450
39,983,450
19,088,429
19,088,429

56,346,232
56,346,232
19,088,429
19,088,429 34,471,457
19,088,429
19,088,429
47,256,838
56,346,232
56,346,232 56,346,232
56,346,232

56,346,232
56,346,232
19,088,429
19,088,429 40,383,596
19,088,429
19,088,429
52,849,874
56,346,232
56,346,232 56,346,232
56,346,232

47,256,838
47,256,838 34,471,457
34,471,457

52,849,874
52,849,874 40,383,596
40,383,596

25,000,000
7.26 , 7.27
7.26 , 7.27111,500,000

24,000,000

25,000,000

106,500,000
25,000,000
25,000,000
24,000,000
24,000,000
189,822,190
187,345,092
111,500,000
111,500,000 106,500,000
106,500,000
449,013,689
427,751,210
189,822,190
189,822,190 187,345,092
187,345,092
1,233,446
365,099

ยังไม่ทุได้นจสดั ารองตามกฎหมาย
สรรทุนสารองตามกฎหมาย
ๆ อื่น ๆ
รวมส่อืว่นนของธนาคาร
ไม่
ได้ จดั สรร ม
ส่วนได้ยังเสีไม่ยไทีด้่ไจยัม่ดั งมสรร
ีอานาจควบคุ
นของธนาคาร
รวมส่วานของธนาคาร
รวมส่วนของเจ้
ของ

16,550

24,000,000

111,500,000
106,500,000
25,000,000
25,000,000
24,000,000
24,000,000
174,699,070
172,144,820
111,500,000
111,500,000 418,463,077
106,500,000
106,500,000
439,483,605

174,699,070
174,699,070
172,144,820
172,144,820
449,013,689
449,013,689 427,751,210
427,751,210 439,483,605
439,483,605 418,463,077
418,463,077
450,247,135
428,116,309
1,233,446
1,233,4463,216,743,095
365,099365,099 3,384,960,983
- 3,123,361,339
3,822,959,685

ส่รวมหนี
วนได้ เสีสส่้ ยวินทีนได้
่ไม่มเสีีอยวานาจควบคุ
ทีนของเจ้
่ไม่มีอานาจควบคุ
ม
ม
และส่
าของ
รวมส่วนของเจ้
รวมส่วานของเจ้
ของ าของ

450,247,135
450,247,135 428,116,309
428,116,309 439,483,605
439,483,605 418,463,077
418,463,077
3,822,959,6853,216,743,095
3,216,743,095 3,384,960,983
3,384,960,9833,123,361,339
3,123,361,339
3,822,959,685

รวมหนีสรวมหนี
้ ินและส่ส้ ินวนของเจ้
และส่ วนของเจ้
าของ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนนหนึ
เป็ น่งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี ้ นนี ้
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(นายชาติ(นายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
ศิริ โสภณพนิ
ช)
ช)
กรรมการผู
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่
้ จดั การใหญ่
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(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
(นายสุวรรณ
(นายสุแทนสถิ
วรรณ ตแทนสถิ
ย์) ตย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
้ จดั การใหญ่
้ จดั การใหญ่

รายงานประจำาปี 2563 — 117

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่
ธนาคารกรุ
งธนาคารกรุ
เทพ
ธนาคารกรุ
จงากั
ดง(มหาชน)
เทพ
จ(มหาชน)
ากัดและบริ
ด(มหาชน)
(มหาชน)
ษและบริ
ัทย่และบริ
อและบริ
ยษัทย่ษอัษทยย่ัทอย่ยอย
ธนาคารกรุ
เทพ
จ�งาเทพ
กัดจากั
ธนาคารกรุ
ง
เทพ
จ
ากั
ด
(มหาชน)
และบริ
อจยอืจ่ นอื่น
งบกาไรขาดทุ
งบก
งบก
นปีและก
าไรขาดทุ
น่ และก
นเบ็
าไรขาดทุ
ดนเสร็
จอืน่ น2563
เบ็
นษเบ็ดัทเสร็
ดย่เสร็
ส�าหรั
บ
สาไรขาดทุ
ดวันนทีและก
31
ธัาไรขาดทุ
วาคม
้ินสุาไรขาดทุ
งบก
นธัเบ็นธัดวาคม
จอื2563
่ น2563
สาหรั
บปีาไรขาดทุ
สิน้ สสุาหรั
สดาหรั
วันบนทีและก
ปีบ่ 31
ปีสินสิ้ ธัสุน้ าไรขาดทุ
นดสุวาคม
วัดนวัทีน่ ที31่ 2563
31
นเสร็
วาคม
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ ดอกเบี ้ยรายได้
รายได้
ดอกเบี
ดอกเบี้ย ้ย
รายได้
ด
อกเบี
้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบีค่า้ยค่ใช้าใช้
จา่ จยดอกเบี
า่ ยดอกเบี้ย ้ย

หน่ วย : พันบาท
หน่หน่
วยวย: พั: นพับาท
นบาท
วย : พันบาท
งบการเงินรวมงบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
งบการเงิ
นหน่
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นรวม
นเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ หมายเหตุ
หมายเหตุ
2563
2563
25632562
2562
2562 2563 งบการเงิ
2563
2563
2562
2562
2562
หมายเหตุ
2563
2562
2563
2562
7.35
112,523,517
7.35
7.35
112,523,517
112,523,517
112,565,219 112,565,219
112,565,219
94,695,292 94,695,292
94,695,292
108,129,726 108,129,726
108,129,726
7.35
112,523,517
112,565,219
94,695,292
108,129,726
7.36
35,477,057
41,493,764
27,805,781
39,874,777
7.36
7.36
35,477,057
35,477,057
41,493,764 41,493,764
27,805,781 27,805,781
39,874,777 39,874,777

ค่รายได้
าใช้ จดา่ อกเบี
ยดอกเบี
้ยสุรายได้
ท้ยรายได้
ธิ ดอกเบี
ดอกเบี้ยสุ้ยสุ
ทธิทธิ
รายได้
ด
อกเบี
้ยสุ
ท
ธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนี
รายได้
ยรายได้
มและบริ
คา่ คธรรมเนี
า่ ธรรมเนี
การ ยมและบริ
ยมและบริ
การการ
7.37
รายได้
ธรรมเนี
ยามและบริ
ค่าใช้ จา่ ยค่
าธรรมเนี
ค่คา่ ค่ใช้
าใช้
ยจมและบริ
า่ จยค่
า่ ยค่
ธรรมเนี
าธรรมเนี
การ ยกมและบริ
ยารมและบริ
การการ
7.37
ค่รายได้
าใช้ จคา่ ายค่
า
ธรรมเนี
ย
มและบริ
ก
าร
่ ธรรมเนี
รายได้
ยรายได้
มและบริ
คา่ คธรรมเนี
า่ ธรรมเนี
การสุยทมและบริ
ยธิมและบริ
การสุ
การสุ
ทธิทธิ
กาไรสุทธิจากเครื
กาไรสุ
่ กอรายได้
าไรสุ
งมืทอทางการเงิ
ธิทคจธิา่ ากเครื
จธรรมเนี
ากเครื
่ อนงมื
่ยอทีมและบริ
งมื
ว่ อดั ทางการเงิ
อมูทางการเงิ
ลค่ากด้ารสุ
วยนทีทนว่ ธิทีดั ว่ มูดั ลมูค่ลาค่ด้าวด้ยวย
ทธิมูจาลากเครื
ทางการเงิ
นทีอว่ ขาดทุ
ดั อมูขาดทุ
ลค่นาด้นวย
มูลค่ากยุาไรสุ
ติธรรมผ่
มูนก
ค่ลาค่าไรหรื
ยุาต่ อยุิธงมื
ตรรมผ่
ิธออรรมผ่
ขาดทุ
านก
านนก
าไรหรื
าไรหรื
7.38
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรมผ่
า
นก
าไรหรื
อ
ขาดทุ
น
กาไรสุทธิจากธุรกกรรมเพื
าไรสุ
กาไรสุ
ทธิท่อจธิค้ากธุ
จาากธุ
และปริ
รกรรมเพื
รกรรมเพื
วรรตเงิ
่อค้่อานค้และปริ
ตราต่
าและปริ
าวงประเทศ
รรตเงิ
วรรตเงิ
นตราต่
นตราต่
างประเทศ
างประเทศ
7.39
ธิกลงทุ
จาไรสุ
ากธุ
่อนค้ลงทุ
านและปริ
กาไรสุทธิกจาไรสุ
ากเงิกทนาไรสุ
ทนธิรทจกรรมเพื
ธิากเงิ
จากเงิ
นลงทุ
น วรรตเงินตราต่างประเทศ 7.40
จวากเงิ
ลงทุ
น(ขาดทุ
ส่วนแบ่งกาไรสุ
าไร (ขาดทุ
ส่ทวธิส่นแบ่
นแบ่
นง) กนจากเงิ
งาไร
กาไร(ขาดทุ
ลงทุน)ตามวิ
นจากเงิ
) จากเงิ
ธีสนว่ ลงทุ
นนได้
ลงทุ
นเสีตามวิ
นยตามวิ
ธีสธว่ ีสนได้
ว่ นได้
เสีเยสีย
ส่
ว
นแบ่
ง
ก
าไร
(ขาดทุ
น
)าหน่
จากเงิ
ลงทุ
กาไรจากการจาหน่
กาไรจากการจ
าไรจากการจ
ายสินทรัพย์าหน่
ายสิ
ายสิ
นนทรั
นทรั
พย์พนตามวิ
ย์ ธีสว่ นได้ เสีย
กาไรจากการจ
าหน่
านยสิ
รายได้ จากเงิ
นปัรายได้
นรายได้
ผล จากเงิ
จากเงิ
ปันนปันผล
นทรัผลพย์
รายได้
จ
ากเงิ
น
ปั
น
ผล
รายได้ จากการดรายได้
าเนิ
รายได้
นจงานอื
ากการด
จากการด
่น ๆ าเนิาเนิ
นงานอื
นงานอื
่น ่นๆ ๆ
รายได้
จ
ากการด
าเนิ
น
งานอื
น
่
ๆ
รวมรายได้ จากการด
รวมรายได้
รวมรายได้
าเนินจงาน
ากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
จากการด
าเนิ
งาน่น ่นๆ ๆ
ค่าใช้ จา่ ยจากการด
ค่าค่รวมรายได้
ใช้าาเนิ
ใช้
จา่ จยจากการด
นา่ งานอื
ยจากการด
่น ๆ าเนิาเนิ
นงานอื
นนงานอื
จา่ ่ยยจากการด
าเนิ
งานอื
ค่าใช้ค่จาา่ ใช้ยเกี
วกัค่บาค่ใช้
พนั
าใช้
จกา่ จงาน
ยเกี
า่ ยเกี
่ยนวกั
่ยวกั
บพนั
บ่นพนั
กๆงาน
กงาน
ค่าใช้ จค่า่ ายเกี
่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ตอบแทนกรรมการ
าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกี
่ยวกัค่บาค่ใช้
อาคารสถานที
าใช้
จา่ จยเกี
า่ ยเกี
่ยวกั
่ยวกั
บแ่ อาคารสถานที
บละอุ
อาคารสถานที
ปกรณ์ แ่ ละอุ
แ่ ละอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยเกี
่
ย
วกั
บ
อาคารสถานที
แ
่
ละอุ
ป
กรณ์
ค่าภาษีอากร ค่าค่ภาษี
าภาษี
อากร
อากร
อื่น ๆ ค่าภาษีอือ่นอืากร
่นๆ ๆ
รวมค่อืา่นใช้ๆจา่ ยจากการด
รวมค่
รวมค่
าใช้าาเนิ
ใช้
จา่ จยจากการด
นา่ งานอื
ยจากการด
่น ๆ าเนิาเนิ
นงานอื
นงานอื
่น ่นๆ ๆ
รวมค่
า
ใช้
จ
า
่
ยจากการด
าเนิ
น
งานอื
น
่
ๆ
ผลขาดทุนด้ านเครดิ
ผลขาดทุ
ผลขาดทุ
ตทีค่ นาดว่
ด้นาด้นเครดิ
าจะเกิ
นเครดิ
ตดทีขึตค่ ้นทีาดว่
ค่ าดว่
าจะเกิ
าจะเกิ
ดขึด้นขึ ้น
7.41
ผลขาดทุ
น
ด้
า
นเครดิ
ต
ที
ค
่
าดว่
า
จะเกิ
ด
ขึ
้น
หนี ้สูญ หนี ้สงสัหนี
ยจะสู
หนี้สูญ้สูญญหนี
และขาดทุ
หนี้สงสั้สงสั
ยจะสู
ยจะสู
นจากการด้
ญญและขาดทุ
และขาดทุ
อยค่นาจากการด้
นจากการด้
อยค่
อยค่
าา
7.41
หนี ้สูญาเนิ
้สงสั
ยจะสู
ญ
และขาดทุ
นอนภาษี
จากการด้
กาไรจากการด
กหนี
าไรจากการด
กนาไรจากการด
งานก่
อนภาษี
าเนิาเนิ
นเงิงานก่
นได้
งานก่
อนภาษี
เงินเงิได้นอได้ยค่า
กาไรจากการด
ภาษีเงินได้
ภาษี
ภาษี
เงินเงิาเนิ
ได้นได้นงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
กาไรสุทธิ กาไรสุ
กาไรสุ
ทธิทธิ
กาไรสุทธิ

7.36 77,046,460
35,477,057
41,493,764
27,805,781
39,874,777
77,046,460
71,071,455
66,889,511
68,254,949
77,046,460
71,071,455
71,071,455
66,889,511
66,889,511
68,254,949
68,254,949
77,046,460
71,071,455
66,889,511
68,254,949
34,167,918
34,167,918
34,167,918
39,280,197 39,280,197
39,280,197
26,795,044 26,795,044
26,795,044
33,873,573 33,873,573
33,873,573
7.37
7.37
34,167,918
39,280,197
26,795,044
33,873,573
7.37 7.37
9,456,915
9,456,915
9,456,915
10,775,642
10,775,642
10,775,642
8,800,699
8,800,699
8,800,699
10,581,567
10,581,567
10,581,567
7.37
9,456,915
10,775,642
8,800,699
10,581,567
7.37 24,711,003
24,711,003
24,711,003
28,504,555 28,504,555
28,504,555
17,994,345 17,994,345
17,994,345
23,292,006 23,292,006
23,292,006
24,711,003
28,504,555
17,994,345
23,292,006
11,057,904
11,057,904
11,057,904 9,651,307
9,651,307 7.38
7.38
- 9,651,307
-11,057,904
9,651,307
7.38 7.39
7.39 -7,847,526
7,847,526
7,847,526 -7,251,972
7,251,972
7,251,972
7.39 7.40
- 2,512,154
7,847,526
- 2,177,491
7,251,972
7.40
2,512,154 2,512,154
19,764,691
19,764,691
19,764,691
2,177,491 2,177,491
19,102,850
19,102,850
19,102,850
7.40
2,512,154
19,764,69192,582
(14,492)
(14,492)
(14,492)
92,582
92,582 - 2,177,491 - - 19,102,850
-- 1,031,659
734,126 (14,492)
734,126
734,126
2,134,552 92,582
2,134,552
2,134,552
721,912 - 721,912
721,912
1,031,659 1,031,659
2,134,552
1,031,659
2,039,396734,126
2,039,396
2,039,396
3,769,070
3,769,070
3,769,070
3,597,669721,912
3,597,669
3,597,669
6,632,283
6,632,283
6,632,283
2,039,396
3,769,070
3,597,669
6,632,283
382,131
406,089
382,131
382,131
406,089
406,089
641,626
641,626
641,626
561,599
561,599
561,599
382,131
406,089
641,626
561,599
118,728,177 118,728,177
118,728,177
133,746,030 133,746,030
133,746,030
101,414,366 101,414,366
101,414,366
125,971,808 125,971,808
125,971,808
118,728,177
133,746,030
101,414,366
125,971,808
30,959,431 30,959,431
30,959,431
26,725,848 26,725,848
26,725,848
24,848,414 24,848,414
24,848,414
24,141,378 24,141,378
24,141,378
30,959,431
26,725,848
24,848,414
24,141,378
186,931
186,931
186,931
166,742
166,742
166,742
128,220
128,220
128,220
126,540
126,540
126,540
14,165,327186,931
14,165,327
14,165,327
11,788,808166,742
11,788,808
11,788,808
12,034,242128,220
12,034,242
12,034,242
11,053,997126,540
11,053,997
11,053,997
14,165,327
11,788,808
12,034,242
11,053,997
2,928,889
2,928,889
2,928,889
3,364,301
3,364,301
3,364,301
2,880,048
2,880,048
2,880,048
3,313,109
3,313,109
3,313,109
2,928,889
3,364,301
2,880,048
3,313,109
17,733,376 17,733,376
17,733,376
12,917,335 12,917,335
12,917,335
14,578,533 14,578,533
14,578,533
11,584,279 11,584,279
11,584,279
17,733,376
12,917,335
14,578,533
11,584,279
65,973,954
65,973,954
65,973,954
54,963,034
54,963,034
54,963,034
54,469,457
54,469,457
54,469,457
50,219,303
50,219,303
50,219,303
65,973,954
54,963,034
54,469,457
50,219,303
7.41
31,195,868
7.41
31,195,868
31,195,868 -27,888,515
27,888,515
27,888,515 -7.41 7.41
31,195,868
27,888,515
7.41 32,351,077
-32,351,077
32,351,077 31,744,338
-31,744,338
31,744,338

7.41 21,558,355 21,558,355
- 46,431,919
32,351,077
- 44,008,167
31,744,338
21,558,355
46,431,919
46,431,919
19,056,394 19,056,394
19,056,394
44,008,167
44,008,167
21,558,355
46,431,919
19,056,394
44,008,167
7.42
7.42
7.42
4,013,619
4,013,619
4,013,619
10,219,204
10,219,204
10,219,204
3,418,355
3,418,355
3,418,355
9,220,175
9,220,175
9,220,175
7.42 17,544,736
4,013,619
10,219,204
3,418,355
9,220,175
17,544,736
17,544,736
36,212,715 36,212,715
36,212,715
15,638,039 15,638,039
15,638,039
34,787,992 34,787,992
34,787,992
17,544,736
36,212,715
15,638,039
34,787,992

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ปนระกอบงบการเงิ
เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงิ
นเป็นเป็
นส่นวส่นหนึ
วนหนึ
นง่ นีของงบการเงิ
ง่ ้ ของงบการเงิ
นนีน้ นี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
-9-

-9-
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118 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่

(ต่อ)

ธนาคารกรุ
งเทพ
ธนาคารกรุ
จงงากั
ด (มหาชน)
จ(มหาชน)
ากัและบริ
ด (มหาชน)
ษและบริ
ัทย่ อและบริ
ยษษัทัทย่ย่ออยษยัทย่ อย
ธนาคารกรุ
จจ�งากั
และบริ
ธนาคารกรุ
เทพ
าเทพ
กัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุ
งบก
นและก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
และก
เบ็าไรขาดทุ
ดธัเสร็
จอืด่ นเสร็
น(ต่
เบ็จออืด)่ นเสร็(ต่จออื)่ น (ต่อ)
าหรั
บปี
สน้ิน
สุ ดวัน
นาไรขาดทุ
ทีน
่ 31
น
วาคม
2563
งบกส�าไรขาดทุ
และก
นเบ็
สาหรับสปีาหรั
สิน้ สุบสดปีาหรั
วัสินน้ ทีสุบ่ ด31
ปีวัสินธัน้ ทีนสุ่ วาคม
ด31วันธัทีน่ 2563
31 ธัน2563
วาคม 2563
วาคม

หน่ วย : หน่
พันวบาท
ย : พันบาท
ย : หน่
พันวบาท
งบการเงิงบการเงิ
นรวม งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
นรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ
หมายเหตุ
2563
2563
2562
2562
2563
หมายเหตุ
2563
2562
2563 25632562 2562 2562

กาไร (ขาดทุ
เบ็กดาไร
เสร็
จเบ็
อื่นดเสร็
น)จเบ็
กาไรน)(ขาดทุ
น)(ขาดทุ
อื่นดเสร็จอื่น
รายการทีรายการที
จ่ ดั ประเภทรายการใหม่
รายการที
จ
่
ด
ั
ประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ใเข้นกาไปไว้
าไรหรืใเข้นก
อาขาดทุ
ไปไว้
าไรหรืนอขาดทุน
จ่ ดั ประเภทรายการใหม่
าไรหรืในนก
อขาดทุ
ในภายหลัในภายหลั
ง
ในภายหลั
ง
ง
กาไรจากการวั
ด
มู
กลาไรจากการวั
ค่าเงิดนมูลงทุ
ดนมูลงทุ
ลค่านเงิในตราสารหนี
นลงทุ้ นในตราสารหนี
้
กาไรจากการวั
ลค่านเงิในตราสารหนี
้
ด้ วยมูลค่ด้าวยุยมู
ติธลรรมผ่
าตนก
ค่าไรขาดทุ
ายุาตนก
ิธรรมผ่
นเบ็าดนก
เสร็าไรขาดทุ
อื่นดเสร็นจเบ็
ค่ด้าวยุยมู
ิธลรรมผ่
าไรขาดทุ
นจเบ็
อื่นดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวั
ด
ขาดทุ
มู
ล
ค่
น
า
เงิ
จากการวั
น
ลงทุ
น
เผื
ด
มู
อ
่
ล
ขาย
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
เผื
อ
่
ขาย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการวั
ดมูกลาไรจากการวั
ค่ายุดตมูิธลรรมเครื
งมื
ค่าอยุทีตใ่ ิธ่ช้อรรมเครื
สงมืาหรั
อทีบใ่ ช้ สาหรับ
กาไรจากการวั
ค่ายุดตมูิธ่ อลรรมเครื
อทีบใ่ ่ช้อสงมืาหรั
การป้องกัการป้
นความเสี
งในกระแสเงิ
องกันย่ ความเสี
นสดย่ งในกระแสเงิ
องกัการป้
นย่ ความเสี
งในกระแสเงิ
นสด นสด
กาไร (ขาดทุ
น
)
จากการแปลงค่
ก
าไร
(ขาดทุ
น
)
า
งบการเงิ
จากการแปลงค่
น
จากการ
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิางบการเงิ
นจากการนจากการ
ดาเนินงานในต่
า
งประเทศ
ด
าเนิ
น
งานในต่
า
งประเทศ
ดาเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งส่กวาไรเบ็
วาไรเบ็
นแบ่
จอื่นงดในบริ
กเสร็
าไรเบ็
ร่เสร็
วมจษอื่นัทในบริ
นแบ่งดส่กเสร็
จษอื่นัทดในบริ
ร่วม ษัทร่วม
ภาษีเงินได้
ท
เ
่
ี
กี
่
ย
วกั
ภาษี
บ
องค์
เ
งิ
น
ป
ได้
ระกอบของก
ท
เ
่
ี
กี
่
ย
วกั
บ
องค์
าไร
ป
(ขาดทุ
ระกอบของก
าไรน)(ขาดทุน)
ภาษีเงินได้ ทเี่ กี่ยวกับองค์ประกอบของก
าไรน)(ขาดทุ
เบ็ดเสร็จเบ็
อื่นดเสร็จเบ็
อื่นดเสร็จอื่น
รายการทีรายการที
ไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่
รายการที
ไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ใเข้นกาไปไว้
าไรหรืใเข้นก
อาขาดทุ
ไปไว้
าไรหรืนอขาดทุน
ไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่
าไรหรืในนก
อขาดทุ
ในภายหลัในภายหลั
ง
ในภายหลั
ง
ง
การเปลีย่ การเปลี
นแปลงในส่
วนเกิย่ นนแปลงในส่
ทุนวนเกิ
จากการตี
ราคาสิ
นทุนนจากการตี
ทรั
พย์ นทรั
ราคาสิ
ย่ การเปลี
นแปลงในส่
นทุนวนเกิ
จากการตี
ราคาสิ
พย์ นทรัพย์
ขาดทุนจากเงิ
น
ลงทุ
ขาดทุ
น
ในตราสารทุ
น
จากเงิ
น
ลงทุ
น
ที
ก
่
น
าหนดให้
ในตราสารทุ
ว
ด
ั
มู
น
ล
ที
ค่
ก
่
า
าหนดให้
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้ วดั มูลค่าวดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ด้าวยุยมู
ติธลรรมผ่
าตนก
ค่าไรขาดทุ
ายุาตนก
ิธรรมผ่
นเบ็าดนก
เสร็าไรขาดทุ
อื่นดเสร็นจเบ็
ค่ด้าวยุยมู
ิธลรรมผ่
าไรขาดทุ
นจเบ็
อื่นดเสร็จอื่น
กาไรจากหนี
้สิ
น
ทางการเงิ
ก
าไรจากหนี
น
ที
ก
่
้สิ
าหนดให้
น
ทางการเงิ
ว
ด
ั
มู
น
ล
ที
ค่
ก
่
า
าหนดให้
กาไรจากหนี ้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ วดั มูลค่าวดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ด้าวยุยมู
ติธลรรมผ่
าตนก
ค่าไรหรื
ายุาตนก
ิธอรรมผ่
ขาดทุ
นาไรหรื
เนื่องมาจาก
นอันเนื่องมาจาก
ค่ด้าวยุยมู
ิธลรรมผ่
าไรหรืานนก
ออัขาดทุ
นออัขาดทุ
นเนื่องมาจาก
ความเสีย่ ความเสี
งด้ านเครดิ
ความเสี
ต
ย
่
งด้
า
นเครดิ
ต
ย่ งด้ านเครดิต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลั
ขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
กคณิตศาสตร์
ระกั
กคณิ
นภัตปยศาสตร์
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลั
กคณิตปศาสตร์
ระกันภัปยระกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์
ส
าหรั
บ
โครงการผลประโยชน์
ข
องพนั
ก
งาน
ข
องพนั
ก
งาน
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งส่กวาไรเบ็
วาไรเบ็
นแบ่
จอื่นงดในบริ
กเสร็
าไรเบ็
ร่เสร็
วมจษอื่นัทในบริ
นแบ่งดส่กเสร็
จษอื่นัทดในบริ
ร่วม ษัทร่วม
ภาษีเงินได้
ทเี่ กีเงิ่ยนวกั
ภาษี
บทองค์
ปได้ระกอบของก
เี่ กี่ยวกั
บองค์
าไรป(ขาดทุ
ระกอบของก
าไรน)(ขาดทุน)
ภาษี
ได้
เี่ กีเงิ่ยนวกั
บทองค์
ประกอบของก
าไรน)(ขาดทุ
เบ็ดเสร็จเบ็
อื่นดเสร็จเบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
อื่น
รวมกาไรรวมก
(ขาดทุ
น
รวมก
เบ็ดาไร
เสร็น)(ขาดทุ
จเบ็
อื่นดสุเสร็
ทนธิ)จเบ็
าไร )(ขาดทุ
อื่นดสุเสร็
ทธิจอื่นสุทธิ
กาไรเบ็ดกเสร็
จ
รวม
ก
าไรเบ็
ด
เสร็
จ
รวม
าไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่ งการแบ่
ปั นกาไรสุ
งปั นทกธิาไรสุทธิ
งการแบ่
ปั นทกธิาไรสุ
ส่วนทีเ่ ป็ นส่ของธนาคาร
วนทีเ่ ป็ นของธนาคาร
วนทีเ่ ป็ นส่ของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็ นส่ของส่
ว
นได้
ส่
วนที
เสีเ่ ยป็วทีนได้
นไ่ ของส่
ม่มเสีีอยานาจควบคุ
วทีนได้
ทีไ่ มม่มีอานาจควบคุ
ม
วนทีเ่ ป็ นของส่
ไ่ ม่มเสีีอยานาจควบคุ
ม
การแบ่ งการแบ่
ปั นกาไรเบ็
งปัจนรวม
าไรเบ็
ดเสร็จรวม
งการแบ่
ปั นดกเสร็
าไรเบ็
ดกเสร็
จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นส่ของธนาคาร
ส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
ของธนาคาร
วนทีเ่ ป็ นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็ นส่ของส่
วนที
เสีเ่ ยป็วทีนได้
นไ่ ของส่
ม่มเสีีอยานาจควบคุ
วทีนได้
ทีไ่ มม่มีอานาจควบคุ
ม
วนทีเ่ ป็วนได้
นส่ของส่
ไ่ ม่มเสีีอยานาจควบคุ
ม
กาไรต่ อกหุาไรต่
้นขัน้ อพืกหุน้ าไรต่
หุน้ ้นฐาน
ขัน้ พื(บาท)
น้ ฐาน (บาท)
้นฐาน
ขัน้ อพื(บาท)
จานวนหุจ้นานวนหุ
สามัญจ้นถัานวนหุ
วสามั
เฉลีญ่ ย้นถัถ่สามั
ว
งน
ญ
า
้
ถัถ่ววกเฉลี
นถ่หุวก้นงน)(พัา้ หนั
วเฉลี่ยหนั
งน(พัา้ ่ ยหนั
นหุก้น)(พันหุ้น)
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ปนระกอบงบการเงิ
เป็ นส่วนหนึ
นเป็ นง่ ส่ของงบการเงิ
วนหนึ
นนีง่ ้ ของงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นง่ ส่ของงบการเงิ
วนหนึ
นนี ้ นนี ้

(นายชาติ(นายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
(นายชาติ
ช) ศิริ โสภณพนิ
ช)
ศิริ โสภณพนิ
ช)
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่

2,964,758
2,964,758 1,839,100
1,839,100 2,964,758
1,839,100
(2,208,474)
(2,208,474)
(2,230,950)
(2,230,950)
(2,208,474)
(2,230,950)
260,583260,583260,583 -

-

- 260,583260,583260,583 -

-

-

4,115,474
4,115,474
(5,705,941)
(5,705,941)
4,671,025
4,671,025
(3,092,634)
(3,092,634)
4,115,474
(5,705,941)
4,671,025
(3,092,634)
- 1,969 1,969 1,969 - (231,478)
(231,478)
487,574487,574487,57415,270 15,270 15,270
495,650495,650495,650
(231,478)
14,524,289
14,524,289 14,524,289

-

13,987,474
13,987,474 - 13,987,474

-

-

(6,067,116)
(6,067,116) (6,067,116)

-

(5,340,383)
(5,340,383) (5,340,383)

-

-

958,884958,884958,884 -

-

- 958,884958,884958,884 -

-

-

(428,401)
(428,401)
(1,695,259)
(1,695,259)
(284,680)
(284,680)
(1,703,714)
(1,703,714)
(428,401)
(1,695,259)
(284,680)
(1,703,714)
1,962 1,962 1,962 (3,233,984)
(3,233,984)
337,942337,942337,942
(3,324,295)
(3,324,295)
339,678339,678339,678
(3,233,984)
(3,324,295)
12,864,971
12,864,971
(8,782,189)
(8,782,189)
12,782,978
12,782,978
(6,191,970)
(6,191,970)
12,864,971
(8,782,189)
12,782,978
(6,191,970)
30,409,707
30,409,707
27,430,526
27,430,526
28,421,017
28,421,017
28,596,022
28,596,022
30,409,707
27,430,526
28,421,017
28,596,022
17,180,582
17,180,582
35,816,094
35,816,094
15,638,039
15,638,039
34,787,992
34,787,992
17,180,582
35,816,094
15,638,039
34,787,992
364,154364,154364,154
396,621396,621396,621 17,544,736
17,544,736
36,212,715
36,212,715
15,638,039
15,638,039
34,787,992
34,787,992
17,544,736
36,212,715
15,638,039
34,787,992
30,056,376
30,056,376
28,421,017
28,421,017
27,029,364
27,029,364
28,596,022
28,596,022
30,056,376
28,421,017
27,029,364
28,596,022
353,331353,331353,331
401,162401,162401,162 - 30,409,707
30,409,707
27,430,526
27,430,526
28,421,017
28,421,017
28,596,022
28,596,022
30,409,707
27,430,526
28,421,017
28,596,022
9.00 9.00 9.0018.76 18.76 18.76 8.19 8.19 8.1918.22 18.22 18.22
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843

- 10 - - 10 - - 10 -

(นายสุวรรณ
(นายสุ
ตแทนสถิ
ย์ว)รรณ ตแทนสถิ
(นายสุแทนสถิ
วรรณ
ย์ ) ตย์ )
กรรมการรองผู
้ จดั กรรมการรองผู
การใหญ่
้ จดั การใหญ่
กรรมการรองผู
้ จดั การใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19,088,429

ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังการปรับปรุ ง
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรของปี ปัจจุบนั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื่น ๆ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม
อื่น ๆ

7.27
7.26 , 7.27

56,346,232

19,088,429

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่เคยรายงานไว้

56,346,232

-

-

19,088,429

-

-

56,346,232

56,346,232

-

-

56,346,232

19,088,429
-

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

-

มูลค่ า

19,088,429

7.27
7.26 , 7.27

ส่ วนเกิน

ทุนที่ออก

และชาระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรของปี ปัจจุบนั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื่น ๆ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

การจัดสรรกาไรของปี ก่อน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

23,074,253

6,250,241
-

-

16,824,012

16,824,012

16,824,012

(5,607)

-

16,829,619

9,962,525

5,386,899
(1,024,698)
-

-

5,600,324

5,600,324

5,600,324

(940,834)

-

6,541,158

จากการ
ตีราคาอาคาร

จากการ

ส่ วนเกินทุน

ตีราคาที่ดิน

ส่ วนเกินทุน

27,035,092

(2,088,913)
(54,274)
-

-

1,043,207
29,178,279

28,135,072

28,135,072

(1,720,503)
-

-

- 11 -

564,850

208,466
-

-

356,384
356,384

-

-

-

-

-

กระแสเงินสด

มูลค่ าเงินลงทุน

29,855,575

ความเสี่ยงใน

การป้ องกัน

เงินสารองสาหรับ

เปลี่ยนแปลง

จากการ

ส่ วนเกินทุน

(1,429,178)

767,107
-

-

(2,196,285)
(2,196,285)

-

-

-

-

-

เสี่ยงด้ านเครดิต

อันเนื่องมาจากความ

ผ่ านกาไรหรือขาดทุน

ให้ วัดมูลค่ ายุติธรรม

ทางการเงินที่กาหนด

ยุติธรรมของหนีส้ ิน

เปลี่ยนแปลงมูลค่ า

ผลสะสมจากการ

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(11,954,319)

4,135,677
-

-

(16,089,996)

(16,089,996)

(16,089,996)

(5,705,941)
-

-

(10,384,055)

งบการเงิน

แปลงค่ า

จากการ

ผลต่ าง

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับธนาคารกรุ
ปีสิ้นสุงเทพ
ดวัจนากัทีด ่ (มหาชน)
31 ธัและบริ
นวาคม
ษัทย่ อ2563
ย

-

470

3,615

1,570
-

-

2,045

2,045

2,045

1,575
-

อื่น ๆ

25,000,000

500,000
-

500,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

500,000
-

500,000

23,000,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

อื่น ๆ

111,500,000

5,000,000
-

-

106,500,000

106,500,000

106,500,000

5,000,000
-

-

101,500,000

จัดสรรแล้ ว

กาไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

189,822,190

(500,000)
(5,000,000)
15,395,329
1,078,972
(1,406,878)

(9,544,214)
(500,000)

2,953,889
190,298,981

187,345,092

187,345,092

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

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

170,036,820

ยังไม่ ได้ จัดสรร

449,013,689

30,056,376
(1,406,878)

(9,544,214)
-

2,157,195
429,908,405

427,751,210

427,751,210

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

(8,370,248)
-

412,814,248

ธนาคาร

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสีย

1,233,446

(187,503)
353,331
876,667

(175,469)
-

1,321
366,420

365,099

365,099

(180,003)
401,162
-

(200,703)
-

344,643

ควบคุม

ที่ไม่ มอี านาจ

450,247,135

(187,503)
30,409,707
(530,211)

(9,719,683)
-

2,158,516
430,274,825

428,116,309

428,116,309

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

(8,570,951)
-

413,158,891

รวม

หน่ วย : พันบาท

รายงานประจำาปี 2563 — 119

7.27
7.26 , 7.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ
เป็ นส่วนหนึ
ประกอบงบการเงิ
่งของงบการเงินนีเป็้ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดคงเหลื
2563อ ณ
ตามที
วันที่ เคยรายงานไว้
่ 1 มกราคม 2563 ตามที่เคยรายงานไว้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่เคยรายงานไว้
ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นฉบับที่ 9
นฉบับที่ 9
ผลกระทบจากการใช้
มทีาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดคงเหลื
2563อ ณ
หลัวังนการปรั
่ 1 มกราคม
บปรุ ง 2563 หลังการปรันฉบั
บปรุบทีง่ 9
อ ณ วันทีก่่อ1นมกราคม 2563 หลังการปรั บปรุ ง
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน ยอดคงเหลื
การจัดสรรกาไรของปี
การจั
เงินปั นผลจ่าย
เงินดปัสรรก
นผลจ่าไรของปี
าย ก่อน
7.27
นผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย เงิ
ทุนนสปัารองตามกฎหมาย
7.26 , 7.27
ารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรของปี ปัจจุบนการจั
ั ทุนดสสรรก
าไรของปี ปัจจุบนั
าไรของปี ปัจจุบนั
ทุนสารองตามกฎหมาย การจั
ทุนดสสรรก
ารองตามกฎหมาย
ทุสารองอื
นสารองตามกฎหมาย
สารองอื่น ๆ
่น ๆ
สารองอื
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
กาไรเบ็
ดเสร็่นจๆรวม
กโอนไปก
าไรเบ็ดาไรสะสม
เสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม
อื่น ๆ
อืโอนไปก
่น ๆ าไรสะสม
อื่น ๆ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธัยอดคงเหลื
นวาคม 2563
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดคงเหลื
2562อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน การจัดสรรกาไรของปี ก่อน
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
นผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย เงิ
ทุนนสปัารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรของปี ปัจจุบนการจั
ั ทุนดสสรรก
าไรของปี ปัจจุบนั
การจั
เงินปั นผลจ่าย
เงินดปัสรรก
นผลจ่าไรของปี
าย ปัจจุบนั
นผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย เงิ
ทุนนสปัารองตามกฎหมาย
ทุสารองอื
นสารองตามกฎหมาย
สารองอื่น ๆ
่น ๆ
สารองอื
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
กาไรเบ็
ดเสร็่นจๆรวม
กโอนไปก
าไรเบ็ดาไรสะสม
เสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธัยอดคงเหลื
นวาคม 2562
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

19,088,429

-

-

--

--

--

----22,804,480
56,346,232
56,346,232

6,044,614
-

-

16,759,866
56,346,232
56,346,232
- 16,759,866
56,346,232
56,346,232

- - -- -- -(5,607) -16,759,866
56,346,232
56,346,232

-

(นายชาติศิริ โสภณพนิช) (นายชาติศิริ โสภณพนิช)
ศิร้ จิ ดโสภณพนิ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ (นายชาติ
กรรมการผู
ั การใหญ่ช)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

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

-

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

- 7.27
7.26
- 7.27
, 7.27
7.26 , 7.27

19,088,429

19,088,429

19,088,429

-

-

--

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

-

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

- 7.27
7.26
- 7.27
, 7.27
7.26 , 7.27

19,088,429

ทุนที่ออกหมายเหตุ ส่ วนเกิ
ทุนนที่ออก
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว
มูและช
ลค่ า าระแล้ ว
และชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ
หุ้นสามั
หุ้นญ
สามัญ
หุ้นสามัญ

(ต่อ)

หน่ วย : พันบาท

--

--

- 12 -

- - -5,145,365
6,044,614
6,044,614
(979,420)
- -9,740,769
22,804,480
22,804,480

-

5,574,824
16,759,866
16,759,866
- 5,574,824
16,759,866
16,759,866

- - -- -- -(937,404)
(5,607)
(5,607)
5,574,824
16,759,866
16,759,866

-

--

--

- 12 - 12 -

- - -(2,374,085)
5,145,365
5,145,365
(54,170)
(979,420)
(979,420)
- 26,485,473
9,740,769
9,740,769

-

28,036,451
5,574,824
5,574,824
877,277 28,913,728
5,574,824
5,574,824

- - -- -(1,735,300) -(937,404)
- (937,404)
28,036,451
5,574,824
5,574,824

-

- - -208,466
(2,374,085)
(2,374,085)
(54,170)
(54,170)
- 564,850
26,485,473
26,485,473

- - --

28,036,451
28,036,451
356,384
877,277
877,277
356,384
28,913,728
28,913,728

- - -- -(1,735,300)
- (1,735,300)
- 28,036,451
28,036,451

- - --

- - -767,107
208,466
208,466
- - -(1,429,178)
564,850
564,850

- - --

- (2,196,285)
356,384
356,384
(2,196,285)
356,384
356,384

----- -

-

- - --

--

--

- -500,000
500,000

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

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

- -500,000
500,000

(9,544,214) (500,000) --

(9,544,214)
(9,544,214)
(9,544,214)
(500,000)
(500,000)
500,000 -500,000
(500,000) (500,000)
500,000
(500,000)
- -5,000,000
(5,000,000)
5,000,000
(5,000,000)
5,000,000
(5,000,000)
4,671,025
- - -13,958,525
28,421,017
13,958,525
4,671,025
13,958,525
- - 1,033,590 1,033,590
1,033,590
- -- -(170,654) -(170,654)
(170,654)
(170,654)
25,000,000
(5,316,520) 111,500,000
25,000,000 174,699,070
111,500,000 439,483,605
174,699,070
(5,316,520)
25,000,000
111,500,000
174,699,070

- 500,000 --

24,000,000
(9,987,545) 106,500,000
24,000,000 172,144,820
106,500,000 418,463,077
172,144,820
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
172,144,820
- - 3,277,003 2,314,379
3,277,003
- 106,500,000
- 175,421,823
- 420,777,456
3,277,003
24,000,000
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
175,421,823
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
175,421,823

- - (3,722,154) (3,722,154)
(3,722,154)
(3,722,154)
500,000 --500,000
(500,000) -(500,000)
500,000
(500,000)
- -5,000,000
(5,000,000)
5,000,000
(5,000,000)
5,000,000
(5,000,000)
(3,092,634)
- - -33,423,956
28,596,022
33,423,956
(3,092,634)
33,423,956
- - -943,011 --943,011
943,011
24,000,000
(9,987,545) 106,500,000
24,000,000 172,144,820
106,500,000 418,463,077
172,144,820
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
172,144,820

- 500,000 --

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์) (นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
(นายสุวรรณ แทนสถิ
ตย์)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่ กรรมการรองผู
้ จดั การใหญ่
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

- - -4,671,025
767,107
767,107
- - -(5,316,520)
(1,429,178)
(1,429,178)

-

(9,987,545) (2,196,285)
(2,196,285)
(9,987,545)
(2,196,285)
(2,196,285)

- - -- -(3,092,634) -- -(9,987,545) -

-

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ ประกอบอื
กาไรสะสม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้
าของ ่ นของส่ วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
ส่ วนเกิน
รวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้
ส่ วนเกินมูทุลนค่ า
ส่ วนเกิ
ทุนนทุน ส่ วนเกิ
ทุนนทุน เงินสารองส
าหรั
ผลต่ าง
ยังไม่ ได้วจัดสรร
ส่ วนนเกิ
ส่ วนนเกิ
ส่ วนเกิ
นทุบน ผลสะสมจากการ
เงินสารองสาหรับ ผลสะสมจากการ
ผลต่จัดางสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
มูลค่ า
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
เงินสารองสาหรับ ผลสะสมจากการ
ผลต่ าง
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จากการ
จากการ
จากการ
การป้ อจากการ
งกัน
เปลี่ยนแปลงมู
ลค่นา
จากการ
อื่นทุๆนสารอง
หุ้นสามัญ
จากการ
จากการ
การป้ องกั
เปลี
่ ยนแปลงมูลค่ า ทุนสารอง
จากการ
อื่น ๆ
หุ้นสามัญ
จากการ
จากการ
จากการ
การป้ องกัน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ า
จากการ
ทุนสารอง
อื่น ๆ
ตีราคาที่ดนิ
ตีราคาอาคาร
ส้ ิน
า
ตีราคาที่ดนิ เปลี่ยตีนแปลง
ราคาอาคาร ความเสี
เปลี่ ยงใน
นแปลง ยุตธิ รรมของหนี
ความเสี่ยงใน
ยุแปลงค่
ตธิ รรมของหนี
ส้ ิน ตามกฎหมาย
แปลงค่ า
ตามกฎหมาย
ตีราคาที่ดนิ
ตีราคาอาคาร
เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงใน
ยุตธิ รรมของหนีส้ ิน
แปลงค่ า
ตามกฎหมาย
มูลค่ าเงินลงทุน
กระแสเงิ
นสด
นที่กาหนด
งบการเงินที่กาหนด
มูลค่ าเงิ
นลงทุนทางการเงิ
กระแสเงิ
นสด ทางการเงิ
งบการเงิน
มูลค่ าเงินลงทุน
กระแสเงินสด ทางการเงินที่กาหนด
งบการเงิน
ให้ วดั มูลค่ ายุตธิ รรม
ให้ วดั มูลค่ ายุตธิ รรม
ให้ วดั มูลค่ ายุตธิ รรม
ผ่ านกาไรหรือขาดทุน ผ่ านกาไรหรือขาดทุน
ผ่ านกาไรหรือขาดทุน
อันเนื่องมาจากความ อันเนื่องมาจากความ
อันเนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต
16,765,473
56,346,232
6,512,228
16,765,473 29,771,751
6,512,228
29,771,751
- (6,894,911) 23,000,000
(6,894,911) 101,500,000
23,000,000 155,870,255
101,500,000 401,959,457
155,870,255
56,346,232
16,765,473
6,512,228
29,771,751
(6,894,911)
23,000,000
101,500,000
155,870,255

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้ าของ
่ ยนแปลงส่
(ต่อ) วนของเจ้ าของ (ต่อ)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31สาหรั
ธันวาคม
บปี สิน้ 2563
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับ
ปีสจากั
ิ้นดสุธนาคารกรุ
ดวันทีงและบริ
่เทพ
31จากั
2563
ธนาคารกรุ
งเทพ
(มหาชน)
ษธั
ัทดย่นอ(มหาชน)
ยวาคมและบริ
ษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

-28,421,017
28,421,017
(170,654)
(170,654)
439,483,605
439,483,605

(9,544,214)
(9,544,214)
-

418,463,077
418,463,077
2,314,379
2,314,379
420,777,456
420,777,456

(3,722,154)
(3,722,154)
-28,596,022
28,596,022
418,463,077
418,463,077

(8,370,248)
(8,370,248)
-

401,959,457
401,959,457

รวม
รวม

หน่ วย : พันบาท
หน่ วย : พันบาท

120 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563 — 121

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ธนาคารกรุ
ง
เทพ
จ
ากั
ธนาคารกรุ
ด
จธัากั
ษดัท(มหาชน)
ย่และบริ
อย2563ษและบริ
ธนาคารกรุ
(มหาชน)
ัทย่อยษัทย่ อย
สาหรับปีงสิเทพ
น้ (มหาชน)
สุดจ�วัานกังทีดเทพ
่ และบริ
31
นวาคม
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
ส�าหรั
บปีส้ินสุ ดนวัสด
นที่ 31
ธันวาคมนสด
2563

สาหรั บปี สิน้ สุดวันทีส่ 31
าหรัธันบวาคม
ปี สิน้ สุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินรวม

2562

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : พันบาท

2563

หน่ วย : พันบาท

2562

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุ
2563 หมายเหตุ
2562
2563
2563
2562
2562
2563
2562
กกระแสเงิ
าไรจากการด
าเนิ
น
งานก่
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได้
21,558,355
46,431,919
19,056,394
44,008,167
นสดจากกิจกรรมด
กระแสเงิ
าเนินงาน
สดจากกิจกรรมดาเนินงาน
บกระทบก
าไรจากการด
กรายการปรั
าไรจากการด
าเนินงานก่
กอาไรจากการด
นภาษีเงินได้าเนิ
าเนินนงานก่
งานก่ออนภาษี
นภาษีเเงิงินนได้ได้ เป็ น
21,558,355
46,431,919
21,558,355
19,056,394
46,431,919
44,008,167
19,056,394
44,008,167
เงิ
น
สดรั
บ
(จ่
า
ย)
จากกิ
จ
กรรมด
าเนิ
น
งาน
รายการปรับกระทบกาไรจากการด
รายการปรัาเนิ
บกระทบก
นงานก่อาไรจากการด
นภาษีเงินได้ เาเนิ
ป็ นนงานก่อนภาษีเงินได้ เป็ น
าเสืบอ่ (จ่มราคาและรายจ่
ายตั
5,545,356
4,127,314
4,494,384
3,924,659
เงินค่สดรั
าย) จากกิจกรรมด
เงินสดรั
าเนิบดน(จ่บังาน
าญย)ชีจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่ผลขาดทุ
าเสือ่ มราคาและรายจ่
บัอ่ ญมราคาและรายจ่
5,545,35631,195,8684,127,314
5,545,356
4,127,314 27,888,515
3,924,659
4,494,384
3,924,659
นด้ านเครดิตายตั
ทีค่ค่าดเสืาดว่
าชีจะเกิดขึ ้น ายตัดบัญชี
- 4,494,384
ผลขาดทุ
นด้ านเครดิ
ค่ าดว่
ผลขาดทุ
้น ตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้น
31,195,868
- 31,208,166
27,888,515
27,888,515
หนี ้สูญและหนี
้สงสัตยทีจะสู
ญาจะเกินดด้ขึานเครดิ
- 31,195,868
- 30,601,427 หนี
้สู
ญ
และหนี
้สงสั
ย
จะสู
ญ
หนี
้สู
ญ
และหนี
้สงสั
ย
จะสู
ญ
31,208,166
31,208,166
30,601,427
30,601,427
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
1,142,911
1,142,911
ขาดทุ
น
จากการปรั
บ
โครงสร้
ขาดทุ
า
งหนี
น
จากการปรั
้
บ
โครงสร้
า
งหนี
้
1,142,911
1,142,911
1,142,911
1,142,911
กาไรจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว
(830,663)
(9,038,049)
(830,663)
(9,038,049)
กาไรจากการแปลงค่าเงินกกูาไรจากการแปลงค่
้ ยืมระยะยาว
าเงินกู้ยืมระยะยาว
(830,663)
(9,038,049)
(830,663)
(9,038,049)
(830,663)
(9,038,049)
(830,663)
(9,038,049)
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้ตัดจาหน่าย
1,199,165
208,974
1,140,896
368,642
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี
ส่วนเกินมูลค่้ตัาดเงิจนาหน่
ลงทุานยในตราสารหนี ้ตัดจาหน่าย
1,199,165
208,974
1,199,165
1,140,896
208,974
368,642
1,140,896
368,642
ขาดทุ
น
ที
ย
่
ง
ั
ไม่
เ
กิ
ด
ขึ
้นจากการวั
ด
มู
ล
ค่
า
เครื
่
อ
งมื
อ
ทางการเงิ
น
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากการวั
ขาดทุดนมูทีลย่ ค่งั ไม่
าเครื
เกิด่อขึงมื้นจากการวั
อทางการเงิดมูนลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ยมูลค่ลาค่ยุาตยุิธตรรมผ่
ิธรรมผ่
นก
าไรหรื
น านกาไรหรือขาดทุน
- 6,242,749
6,242,749
- ด้ด้ววยมู
านกาาไรหรื
ด้ วยมู
อลขาดทุ
ค่าอยุขาดทุ
ตนิธรรมผ่
4,938,4764,938,476 4,938,476
6,242,749
าไรทีย่ ย่งั ไม่
งั ไม่เกิเดกิขึด้นจากการตี
ขึ ้นจากการตี
า กทรัพย์เพือ่ ค้ า
- (270,285)- (270,285)(270,285)
-(17,068)(17,068)
กกาไรที
กาไรที
ราคาหลั
ย่ รงั าคาหลั
ไม่เกกิทรั
ดขึพก้นจากการตี
ย์ทรั
เพืพอ่ ย์ค้ าเพือ่ รค้าคาหลั
(17,068)
าไรสุททธิจธิากเงิ
จากเงิ
นลงทุ
- (2,177,491)
- กกาไรสุ
นลงทุ
น นกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
(2,512,154)(2,512,154) (2,512,154)
- (2,177,491)
(2,177,491)
กกาไรจากการจ
าหน่
า
ยเงิ
น
ก
ลงทุ
าไรจากการจ
น
เพื
อ
่
การลงทุ
าหน่
น
า
ยเงิ
น
ลงทุ
น
เพื
อ
่
การลงทุ
น
(20,272,149)
(20,272,149)
(19,610,308)
(19,610,308)
าไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเพือ่ การลงทุ
(20,272,149)
(19,610,308)
ขาดทุ
อยค่
าของเงิ
นลงทุ
นจากการด้
น น อยค่าของเงินลงทุน
507,458
ขาดทุนนจากการด้
จากการด้
อยค่
าขาดทุ
ของเงิ
นลงทุ
- 507,458- 507,458 507,458
-507,458507,458
ส่ส่ววนแบ่
ง
ก
าไร
(ขาดทุ
น
)
จากเงิ
ส่
ว
นแบ่
น
ลงทุ
ง
ก
าไร
น
ตามวิ
(ขาดทุ
ธ
ี
ส
น
ว
่
)
นได้
จากเงิ
เ
สี
ย
น
ลงทุ
น
ตามวิ
ธ
ี
ส
ว
่
นได้
เ
สี
ย
14,492
(92,582)
14,492
(92,582)
นแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
14,492
(92,582)
- ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรั
ขาดทุพนย์จากการด้
สินรอการขาย
อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
1,124,720
909,267
1,124,720
1,061,250
909,267
514,489
1,061,250
514,489
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
1,124,720
909,267
1,061,250
514,489
กาไรจากการจาหน่ายทีด่ ินกาไรจากการจ
อาคาร และอุาหน่
ปกรณ์
ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(356,255)
(64,089)
(356,255)
(356,493)
(64,089)
(64,280)
(356,493)
(64,280)
กาไรจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(356,255)
(64,089)
(356,493)
(64,280)
กาไรจากการตีราคาทีด่ ินและอาคาร
กาไรจากการตีราคาทีด่ ินและอาคาร
(196,180)
(196,180)
(196,180)
(196,180)
กาไรจากการตีราคาทีด่ ินและอาคาร
(196,180)
(196,180)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสิ
ขาดทุ
นทรั
นจากการด้
พย์อื่น (โอนกลั
อยค่าบของสิ
) นทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
368,892
(46,722)
368,892
254,704
(46,722)
(46,751)
254,704
(46,751)
จากการด้ อยค่าค่ของสิ
ทรัพย์อื่น (โอนกลับ)้สิน
254,704
(46,751)
ค่ขาดทุ
าใช้ จ่านยจากประมาณการหนี
าใช้ จ้สิ่านนยจากประมาณการหนี
1,392,950 368,892 984,145
1,392,950 (46,722)752,667
984,145
906,373
752,667
906,373
ค่าใช้ ดจอกเบี
่ายจากประมาณการหนี
้สิน ้ยสุทธิ
906,373
รายได้
้ยสุทธิ รายได้ ดอกเบี
(77,046,460)1,392,950
(71,071,455)
(77,046,460) 984,145
(66,889,511)
(71,071,455) 752,667
(68,254,949)
(66,889,511)
(68,254,949)
รายได้เงิดนอกเบี
(77,046,460)
(71,071,455)
รายได้
ปั นผล้ยสุทธิ รายได้ เงินปั นผล
(2,039,396)
(3,769,070)
(2,039,396)
(3,597,669)
(3,769,070) (66,889,511)
(6,632,283)
(3,597,669) (68,254,949)
(6,632,283)
เงิรายได้
นสดรับเงิดอกเบี
เงินสดรับดอกเบี ้ย
111,778,327(2,039,396)
113,718,086
111,778,327(3,769,070)
93,345,665
113,718,086 (3,597,669)
109,327,492
93,345,665 (6,632,283)
109,327,492
นปั นผล้ย
เงิเงินนสดจ่
(40,860,836)
(40,865,236)
(40,860,836)
(33,042,463)
(40,865,236) 93,345,665
(39,015,108)
(33,042,463) 109,327,492
(39,015,108)
สดรัาบยดอกเบี
ดอกเบี้ย้ย เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
111,778,327
113,718,086
เงิเงินนสดรั
นปั นผล ้ย เงินสดรับเงินปั นผล
2,039,396
2,039,396
1,899,134
3,767,549 (33,042,463)
3,592,262
1,899,134 (39,015,108)
3,592,262
สดจ่บเงิายดอกเบี
(40,860,836)3,767,549
(40,865,236)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(6,566,399)
(9,630,583)
(6,566,399)
(5,638,459)
(9,630,583)
(8,040,620)
(5,638,459)
(8,040,620)
เงินสดรับเงินปั นผล
2,039,396
3,767,549
1,899,134
3,592,262
รายได้ ค้างรับอื่น (เพิม่ ขึ ้น)รายได้
ลดลงค้างรับอื่น (เพิม่ ขึ ้น) ลดลง
(4,054)
(637,904)
(4,054)
(637,904)
31,380
(657,998)
31,380
(657,998)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(6,566,399)
(9,630,583)
(5,638,459)
(8,040,620)
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอื่นเพิม่ ค่ขึา้นใช้(ลดลง)
จ่ายค้ างจ่ายอื่นเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
1,289,301
101,084
1,289,301
417,606
101,084
(44,177)
417,606
(44,177)
รายได้ ค้างรับอื่น (เพิม่ ขึ ้น) ลดลง
(4,054)
(637,904)
31,380
(657,998)
กาไรจากการดาเนินงานก่กอาไรจากการด
นการเปลีย่ นแปลง
าเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ค่าใช้ จในสิ
่ายค้นาทรังจ่พาย์ยอื
่นเพิม่ ้สิขึนด้นาเนิ
(ลดลง)
417,606
(44,177)
และหนี
ในสินงาน
นทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
52,032,9011,289,301
47,348,749
52,032,901 101,084
43,856,415
47,348,749
43,472,289
43,856,415
43,472,289
กาไรจากการด
นการเปลี
สินทรัพย์ดาเนิ
นงาน (เพิม่ สิขึน้น)าเนิ
ทรัลดลง
พนย์งานก่
ดาเนินองาน
(เพิม่ ขึย่ ้น)นแปลง
ลดลง
ในสิานงธนาคารและตลาดเงิ
ทรัพย์และหนี
้สินดาเนิ
นงาน
รายการระหว่
รายการระหว่
น างธนาคารและตลาดเงิ
น
21,975,45552,032,901
(20,810,795)
21,975,45547,348,749
68,282,173
(20,810,795) 43,856,415
(37,778,031)
68,282,173 43,472,289
(37,778,031)
ย์ทางการเงิ
นทีม่ ว่ ขึดั สิมู้น)นลทรั
ค่ลดลง
าพด้ย์วยมู
ทางการเงิ
ลค่ายุตนิธทีรรมผ่
ว่ ดั มูาลนก
ค่าาไรหรื
ด้ วยมูอลขาดทุ
ค่ายุตนิธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุ
(6,058,883)
น
(6,058,883)
(25,396,647)
(25,396,647)
สินทรัสิพนทรั
ย์ดพาเนิ
นงาน (เพิ
เงิรายการระหว่
นลงทุนในหลักาทรั
พย์ระยะสั
เงินลงทุ
น้ นในหลักนทรัพย์ระยะสัน้
- 21,975,455 373,514-(20,810,795) 373,514
2,704,971- (37,778,031)
2,704,971
งธนาคารและตลาดเงิ
68,282,173
เงิสินนให้ทรัสพินย์เชืท่อางการเงิ
แก่ลกู หนีน้ ทีเงิว่ ดันให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
แก่
ล
ก
ู
หนี
้
(91,771,656)
10,715,732
(91,771,656)
(76,751,199)
10,715,732
11,443,470
(76,751,199)
11,443,470
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(6,058,883)
(25,396,647)
ทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์สินรอการขาย
642,208
1,803,018
642,208
1,803,018
719,896
1,331,449
719,896
1,331,449
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั ้น
373,514
2,704,971
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
(16,147,080)
(38,638,815)
(16,147,080)
(9,835,598)
(38,638,815)
(41,367,622)
(9,835,598)
(41,367,622)
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
(91,771,656)
10,715,732
(76,751,199)
11,443,470
ทรัพย์สินรอการขาย
642,208
1,803,018
719,896
1,331,449
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็ นส่วปนหนึ
ระกอบงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
นเป็นนีนส่้ วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
สินทรัพย์อื่น
(16,147,080)
(38,638,815)
(9,835,598)
(41,367,622)
- 13 - 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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122 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ต่อ)

ธนาคารกรุ
งเทพ จากั
ธนาคารกรุ
ด (มหาชน)
และบริ
จากัษดัท(มหาชน)
ย่และบริ
อย ษและบริ
ธนาคารกรุ
งเทพ
จ�ากังดเทพ
(มหาชน)
ัทย่อยษัทย่ อย
ส�างบกระแสเงิ
หรับปีส้ินสุนดสด
วัน(ต่ทีองบกระแสเงิ
่ 31
) ธันวาคม
นสด2563
(ต่อ)
สาหรั บงเทพ
ปี สิน้ จสุากั
ดวัดนที(มหาชน)
ส่ 31
าหรัธับนปีวาคม
สิน้ สุด2563
วัษนัททีย่่ 31
ธนาคารกรุ
และบริ
อยธันวาคม 2563
หน่ วย : พันบาท
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563หมายเหตุ
2562
2563
2563
2562
2562
2563
2562
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
193,025,477
44,322,627
193,025,477
169,562,191
44,322,627
53,544,229
169,562,191
53,544,229

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด
กระแสเงิ
าเนินงาน
สดจากกิ
(ต่อ)จกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น หนี
(ลดลง)
้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
หมายเหตุ
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมด
าเนิ
น
งาน
(ต่
อ
)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
รายการระหว่
น างธนาคารและตลาดเงิน
32,197,568
หนี ้สินหนี
ดาเนิ
น
งานเพิ
ม
่
ขึ
้น
(ลดลง)
้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามหนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,168,013
เงิ
193,025,477
เงินนรักูบ้ ยฝาก
ืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสัน้
(677,549)
รายการระหว่
32,197,568
หนี ้สินอื่น างธนาคารและตลาดเงิ
หนี ้สินอื่น น
30,075,396
หนี ้สินเงิจ่นาสดสุ
ยคืนทเมืธิ่อจทวงถาม
1,168,013
ากกิจกรรมดเงิาเนิ
นสดสุ
นงานทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
216,461,850
เงินกูน้ ยืมสดจากกิ
ระยะสัน้ จกรรมลงทุ
(677,549)
กระแสเงิ
กระแสเงินนสดจากกิจกรรมลงทุน
หนี
้สิ
น
อื
น
่
30,075,396
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุ
เงินนสดจ่
ทีว่ ดั ายในการซื
มูลค่าด้ วยมู
้อเงิลนค่ลงทุ
ายุตนิธทีรรม
ว่ ดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สดสุทธิจากกิ
กรรมด
าเนิาไรขาดทุ
นงาน นเบ็ดเสร็จอื่น
216,461,850
ผ่าเงินกนาไรขาดทุ
นเบ็ดจเสร็
จผ่อืา่นนก
(473,224,079)
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมลงทุ
นย์เผืา่อยในการซื
เงินสดจ่
ายในการซื
้อหลักเงิทรันพสดจ่
ขาย ้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
้อเงิ
น
ลงทุ
น
ทีลงทุ
ว่ บดั นจากการจ
มูทีลว่ค่ดั ามูด้ ลวยมู
ายเงิ
ยุตลนิธค่ลงทุ
รรม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงิ
เงินนสดรั
ค่าหน่
าด้ลวค่ายมู
ายุตนิธทีรรม
ว่ ดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่ผ่าานก
(473,224,079)
นกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็จจผ่อือืา่น่นนกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
369,398,464
เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
้อหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
ผื
อ
่
ขาย
-เงินสดรับจากการจาหน่ายหลั
เงินสดรั
กทรับพจากการจ
ย์เผื่อขายาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงิ
น
สดรั
บ
จากการจ
าหน่
า
ยเงิ
น
ลงทุ
น
ที
ว
่
ด
ั
มู
ล
ค่
า
ด้
ว
ยมู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุ
เงินนสดจ่
ทีว่ ดั ายในการซื
มูลค่าด้ วยราคาทุ
้อเงินลงทุนนตัทีดว่ จดั าหน่
มูลค่ายาด้ วยราคาทุนตัดจาหน่า(108,871,614)
ย
านกาาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็เงินจอืสดจ่
่น ้ทีาจ่ ยในการซื
369,398,464
เงินผ่สดจ่
ยในการซืน้อตราสารหนี
ะถือจนครบก
้อตราสารหนี
าหนด ้ทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงิ
น
สดรั
บ
จากการจ
าหน่
า
ยหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
ผื
อ
่
ขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงิเงินลงทุ
สดรันบทีจากการไถ่
ว่ ดั มูลค่าด้ถวอนเงิ
ยราคาทุ
นลงทุนนตัทีดว่ จดั าหน่
มูลค่ายาด้ วยราคาทุนตัดจาหน่
105,105,900
าย เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
้อเงิ
น
ลงทุ
น
ที
ว
่
ด
ั
มู
ล
ค่
า
ด้
ว
ยราคาทุ
น
ตั
ด
จ
าหน่
า
ย
(108,871,614)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี
เงินสดรับจากการไถ่
้ทีจ่ ะถือจนครบก
ถอนตราสารหนี
าหนด ้ทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงิ
ะถือจนครบก
-เงินนสดจ่
สดจ่าายในการซื
ยในการซื ้อตราสารหนี
้อเงินลงทุ
เงินนสดจ่
ทัว่ ้ทีไป
าจ่ ยในการซื
้อเงินาหนด
ลงทุนทัว่ ไป
เงิ
ถอนเงิ
ว่ทัดั ว่ มูไปลค่าาหน่
ด้ วยราคาทุ
นตันดทัจาหน่
105,105,900
เงินนสดรั
สดรับบจากการไถ่
จากการจาหน่
ายเงิ
เงินนลงทุ
นสดรั
ลงทุนบทีนจากการจ
ายเงินลงทุ
ว่ ไป าย
เงิ
น
สดรั
บ
จากการไถ่
ถ
อนตราสารหนี
้ที
จ
่
ะถื
อ
จนครบก
าหนด
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุ
เงินนสดจ่
ในบริ
ายในการซื
ษัทย่อยและบริ
้อเงินลงทุ
ษัทนร่วในบริ
ม ษัทย่อยและบริษัทร่วม
(77,195,676)
เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
้อเงิ
น
ลงทุ
น
ทั
ว
่
ไป
เงินสดรับจากเงินปั นผลทีเงิไ่ ด้นรสดรั
ับจากบริ
บจากเงิ
ษัทนย่ปัอนยและบริ
ผลทีไ่ ด้ษรับัทจากบริ
ร่วม ษัทย่อยและบริษัทร่วม
41,512
เงิ
ายเงิ
นสดจ่
ลงทุาปนยในการซื
ทัว่ ไป ้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินนสดรั
สดจ่บาจากการจ
ยในการซืาหน่
้ออาคาร
เงินและอุ
กรณ์
(2,308,393)
เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
้อเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยและบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
(77,195,676)
เงินสดรับจากการจาหน่ายที
เงินด่ สดรั
ิน อาคาร
บจากการจ
และอุาหน่
ปกรณ์
ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
753,477
เงินสดรั
จากเงิ
นผลที
ไ่ ด้ รับเงิจากบริ
ยและบริ
ษัทร่วนม
41,512
เงินบสดสุ
ทธินจปัากกิ
จกรรมลงทุ
นนสดสุษทัทธิย่จอากกิ
จกรรมลงทุ
(186,300,409)
เงินสดจ่
ายในการซื
้ออาคาร
และอุ
(2,308,393)
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
กระแสเงิ
ดหาเงิ
นสดจากกิ
นปกรณ์ จกรรมจัดหาเงิน
เงิ
น
สดรั
บ
จากการจ
าหน่
า
ยที
ด
่
น
ิ
อาคาร
และอุ
ป
กรณ์
753,477
เงินสดรับจากการออกหุ้นเงิกู้ดน้ อสดรั
ยสิบทจากการออกหุ
ธิ
้ นกู้ด้อยสิทธิ
7.3
23,755,703
7.3
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมลงทุ
น
(186,300,409)
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุเงิ้ นนกูสดจ่
้ ไม่ดา้ อยในการไถ่
ยสิทธิและไม่
ถอนหุ
มีห้ นลักูก้ ไประกั
ม่ด้อยสิ
น ทธิและไม่มีห7.3
ลักประกัน (25,620,963)
7.3
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมจั
ด
หาเงิ
น
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ ขึ ้น เงิ(ลดลง)
นกู้ยืมระยะยาวเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
7.3
(1,363,569)
7.3
เงิ
้ นเงิกู้ดน้ อสดจ่
ทายช
ธิ าาระหนี ้สินตามสัญญาเช่า
7.3
23,755,703
เงินนสดรั
สดจ่บาจากการออกหุ
ยชาระหนี ้สินตามสั
ญยสิ
ญาเช่
(1,275,888)
เงิ
ายในการไถ่
ถอนหุเงิ้ นนกูปั้ ไนม่ผลจ่
ด้อยสิายทธิและไม่มีหลักประกัน
7.3
(25,620,963)
เงินนสดจ่
ปั นผลจ่
าย
(9,544,214)
เงิ
น
กู
้
ย
ม
ื
ระยะยาวเพิ
ม
่
ขึ
้น
(ลดลง)
7.3
(1,363,569)
เงินปั นผลจ่ายให้ แก่สว่ นได้เงิเนสีปัยนทีผลจ่
ไ่ ม่มาีอยให้
านาจควบคุ
แก่สว่ นได้ม เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
(362,972)
เงินสดจ่
า
ยช
าระหนี
้สิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
(1,275,888)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัเงิดหาเงิ
นสดสุนทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(14,411,903)
เงินปั นผลจ่าย ย่ นแปลงของอั
(9,544,214)
ผลกระทบจากการเปลี
ผลกระทบจากการเปลี
ตราแลกเปลี
ย่ นแปลงของอั
ย่ นทีม่ ีตอ่ เงินตสด
ราแลกเปลีย่ นทีม่ ีตอ่ เงินสด
46,659
เงิ
น
ปั
น
ผลจ่
า
ยให้
แ
ก่
ส
ว
่
นได้
เ
สี
ย
ที
ไ
่
ม่
ม
ี
อ
านาจควบคุ
ม
(362,972)
เงินสดเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) สุทเงิธินสดเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
15,796,197
ทธิจากกิ
กรรมจั
(14,411,903)
เงินสด ณ เงิวันนทีสดสุ
่ 1 มกราคม
เงินจสด
ณ วัดนหาเงิ
ที่ 1นมกราคม
58,090,112
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ นทีม่ ีตอ่ เงินสด
46,659
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันย่ นแปลงของอั
วาคม
เงินสด ณ วัตนราแลกเปลี
ที่ 31 ธันวาคม
73,886,309
เงิ
น
สดเพิ
ม
่
ขึ
้น
(ลดลง)
สุ
ท
ธิ
15,796,197
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็ นส่วปนหนึ
ระกอบงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
นเป็นนีนส่้ วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
58,090,112
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
73,886,309
ิริ โสภณพนิชน)(นายชาติ
ศิริ โสภณพนิช)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็(นายชาติ
นส่วนหนึศง่ ของงบการเงิ
นี ้
กรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการผู้จดั การใหญ่
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(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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(2,515,800)
32,197,568
(1,699,853)
1,168,013
44,322,627
223,516
(677,549)
(2,515,800)
15,068,983
30,075,396
(1,699,853)
56,190,876
216,461,850
223,516
15,068,983
56,190,876
(473,224,079)
(580,621,168)-

33,221,906
(2,515,800)
1,214,364
(1,699,853)
169,562,191
223,516
(8,086)
33,221,906
17,747,643
15,068,983
1,214,364
222,613,058
56,190,876
(8,086)
17,747,643
222,613,058
(445,490,013)
(580,621,168)
-

-369,398,464
(580,621,168)
507,543,770(108,871,614)
- (87,451,141)
507,543,770
105,105,900
- 84,472,790
(87,451,141)
(9,304,111)- 2,242,534
84,472,790
(77,195,676)
(124,267)
(9,304,111)
89,212
41,512
2,242,534
(1,715,299)
(2,308,393)
(124,267)
100,007
753,477
89,212
(84,767,673)
(186,300,409)
(1,715,299)
100,007
36,727,413
23,755,703
(84,767,673)
(25,620,963)
-

(445,490,013)
343,276,461
507,543,770
(20,846,462)
343,276,461
(87,451,141)
-28,323,094
(20,846,462)
84,472,790
-(9,304,111)
28,323,094
2,242,534
(105,263,739)
(124,267)
1,698,535
89,212
(1,715,299)
(925,775)
(105,263,739)
537,155
100,007
1,698,535
(198,690,744)
(84,767,673)
(925,775)
537,155
23,755,703
36,727,413
(198,690,744)
(24,964,624)
-

33,221,906
882,869
(1,710,983)
1,214,364
53,544,229
(14,541)
(8,086)
882,869
17,563,391
17,747,643
(1,710,983)
50,071,491
222,613,058
(14,541)
17,563,391
50,071,491
(445,490,013)
(565,635,275)-343,276,461
(565,635,275)
497,030,202(20,846,462)
- (10,352,832)
497,030,202
28,323,094
- 5,723,379
(10,352,832)
(8,357,583)- 2,137,272
5,723,379
(105,263,739)
(1,124,267)
(8,357,583)
3,038,500
1,698,535
2,137,272
(1,582,812)
(925,775)
(1,124,267)
76,499
537,155
3,038,500
(79,046,917)
(198,690,744)
(1,582,812)
76,499
36,727,413
23,755,703
(79,046,917)
(24,964,624)
-

(1,363,569)
143,207
(107,063)
143,207
143,207
(107,063)
36,727,413
23,755,703
36,727,413
(1,275,888)
(1,106,844)
(1,106,844)
(24,964,624)
(12,092,402)
(9,544,214)
(12,092,402)
(9,544,214)
(12,092,402)
(9,544,214)
143,207
(107,063)
143,207
(380,706)
(362,972)
(380,706)
- (1,106,844)
24,397,512
(14,411,903)
(11,967,042)
24,397,512
24,778,218
(11,967,042)
(12,092,402)
(9,544,214)
(12,092,402)
(124,694)
46,659
(124,694)
45,682
(119,519)
45,682
(380,706)
(4,303,979)
15,796,197
12,000,954
(4,303,979)
(4,316,727)
12,000,954
24,397,512
(11,967,042)
24,778,218
62,394,091
58,090,112
58,012,561
62,394,091
62,329,288
58,012,561
(124,694)
45,682
(119,519)
58,090,112
73,886,309
70,013,515
58,090,112
58,012,561
70,013,515
(4,303,979)
12,000,954
(4,316,727)
62,394,091
58,012,561
62,329,288
58,090,112
70,013,515
58,012,561
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

882,869
(1,710,983)
(14,541)
17,563,391
50,071,491

(565,635,275)
497,030,202
(10,352,832)
5,723,379
(8,357,583)
2,137,272
(1,124,267)
3,038,500
(1,582,812)
76,499
(79,046,917)
36,727,413
143,207
(12,092,402)
24,778,218
(119,519)
(4,316,727)
62,329,288
58,012,561

รายงานประจำาปี 2563 — 123

ธนาคารกรุ งเทพ จากัดหมายเหตุ
(มหาชน) และบริษป
ัทย่ระกอบงบการเงิ
อย
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส�าหรับปีส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรื่อง
หมายเหตุข้อ
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกำหนดของทำงรำชกำร
2. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
3. นโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญ
4. ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
5. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. กำรใช้ดลุ พินิจ และประมำณกำรทำงบัญชีท่สี ำคัญ
7. ข้อมูลเพิ่มเติม
7.1 กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ ินทำงกำรเงิน
7.2 เงินสด
7.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
7.4 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
7.5 สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
7.6 สินทรัพย์และหนีส้ ินอนุพนั ธ์
7.7 เงินลงทุนสุทธิ
7.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
7.9 เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ำงรับสุทธิ
7.10 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
7.11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
7.12 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
7.13 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
7.14 เงินรับฝำก
7.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้ ิน)
7.16 หนีส้ ินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
7.17 ตรำสำรหนีท้ ่อี อกและเงินกูย้ ืม
7.18 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
7.19 หุน้ กู้
7.20 กำรออกหุน้ กูภ้ ำยใต้ Medium Term Note Program
7.21 ประมำณกำรหนีส้ ิน
7.22 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
7.23 หนีส้ ินอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรื่อง

หมายเหตุข้อ
7.24 ทุนเรือนหุน้
7.25 กำรจัดตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
7.26 ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
7.27 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล
7.28 สินทรัพย์ท่มี ีภำระผูกพันและข้อจำกัด
7.29 หนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ำ
7.30 คดีฟ้องร้อง
7.31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
7.32 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร
7.33 กำรเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
7.34 ส่วนงำนดำเนินงำน
7.35 รำยได้ดอกเบีย้
7.36 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
7.37 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
7.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
7.39 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
7.40 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
7.41 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ / หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
7.42 ภำษีเงินได้
7.43 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
7.44 กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อกําหนดของทางราชการ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
เป็ นกิจกรรมหลัก โดยมีสาขาอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางภูมิภาคหลักของโลก
ตามที่ธ นาคารต้ อ งปฏิบ ัติต ามข้ อ กํา หนดต่า ง ๆ ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ ย วกับ การดํา รงเงิ น กองทุน
ซึ่งตามแนวทางปฏิบตั ิเหล่านี ้และแนวทางของทางการในการแก้ ไขสถานการณ์ได้ อย่างทันท่วงที ธนาคารจะต้ องใช้ มาตรการ
ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี ้สินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการที่ทางการ
กําหนด นอกจากนัน้ จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนาคารขึ ้นอยู่กบั ความเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ
นํ ้าหนักของความเสี่ยง และปั จจัยอื่น ๆ ด้ วย ธนาคารเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนครบถ้ วนแล้ ว อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้ อกําหนดอื่น ๆ ของ
ทางราชการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามที่ ธปท. เห็นสมควร
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1

งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารตามกฎหมายเป็ น ฉบับ ภาษาไทย และได้ จัด ทํา ขึ น้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย รวมถึ ง กฎระเบี ย บและประกาศของคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้ อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
และข้ อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ แสดงรายการตามประกาศ ธปท. เรื่ อง การจัดทําและการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษัทโฮลดิ ้งที่เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งกําหนด
ให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินทีเ่ ริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่นํามาแสดงเปรี ยบเทียบยังคงแสดงตามรู ปแบบตามประกาศ ธปท.
เรื่ อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริ ษัทโฮลดิ ้ง ที่เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
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งบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนเดิม ยกเว้ นตามที่ได้ เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
การจัด ทํา งบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ธนาคารใช้ ดุล พิ นิ จ ในการประมาณและ
ตั ้งข้ อ สมมติฐ านหลายประการ ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่อ จํา นวนเงิน ที่เกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิน และการเปิ ด เผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ในงวดบัญชีที่รายงาน ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้ การใช้ ดลุ พินิจและการประมาณการที่
สํา คัญ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุข้อ 6 โดยข้ อ มูลเพิ่ม เติมเกี่ ย วกับวิธีก ารและข้ อ สมมติฐ านสํา คัญ ที่ใช้ ได้ ระบุไ ว้ ใน
หมายเหตุตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรื อปรับปรุงใหม่
2.2.1 ธนาคารและบริ ษัท ย่อยได้ นํามาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีค วามมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรื อที่ปรับปรุ งใหม่ ที่สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ ออกประกาศและลงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป มาถื อปฏิบ ตั ิแ ล้ ว ไม่มีผ ลกระทบต่อ งบการเงิน ของธนาคารและ
บริ ษัทย่อยอย่างเป็ นสาระสําคัญ
สําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ ได้ แก่ มาตรฐานกลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ได้ เปิ ดเผยผลกระทบในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้ อ 3 และข้ อ 4
2.2.2 สภาวิช าชีพ บัญ ชีได้ ป ระกาศใช้ แนวปฏิบ ตั ิท างการบัญ ชี 2 ฉบับ ซึ่ง ประกาศในราชกิจ จานุเบกษาแล้ ว เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับกิจการที่ให้ ความช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
แนวปฏิบ ตั ิท างการบัญ ชีฉ บับ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับ กิจ การ ที่ให้
ความช่วยเหลือลูก หนี ้ที่ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้
ความช่ วยเหลือ ลูก หนี ด้ ังกล่า วระหว่า งวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 หรื อ จนกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลีย่ นแปลงและให้ ถือปฏิบตั ิตามการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ในส่วนของการนําแนวปฏิบัติทางการบัญ ชี มาถือปฏิบัติ ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุข้อ 7.43 การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

- 18 -

รายงานประจำาปี 2563 — 127

2) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี ้ให้ เป็ นทางเลือกสําหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่มีสว่ นได้ เสีย สาธารณะ เนื่องจากการจัดทํางบการเงิน ในช่วงเวลาที่ Covid-19
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ นผลให้ ฝ่ายบริ หารของ
ธนาคารต้ องใช้ ดลุ พินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมูลค่าและรับรู้ รายการทางบัญชี แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารสามารถใช้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี ้สําหรับการ
จัดทํางบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563
ธนาคารไม่ได้ ใช้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญ ชีได้ ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว และ
จะมีผลบังคับใช้ สําหรับ งบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้ น ไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุ งดังกล่าวประกอบไปด้ วย การให้ แนวทางการวัดมูลค่า
การตัด รายการ การแสดงรายการและการเปิ ด เผยข้ อ มูล ในกรอบแนวคิด สํา หรับ การรายงานทางการเงิน
การปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ การปรับปรุ ง
คํานิยามของ “ความมีสาระสําคัญ” ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้ อผิดพลาด และการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9)
นอกจากนี ้ ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
(TFRS 16) โดยผ่อ นปรนในทางปฏิบ ัติสํา หรั บ ผู้เ ช่า ที่ไ ด้ รั บ การลดค่า เช่า อัน เป็ น ผลจากสถานการณ์ ก าร
แพร่ ระบาดของ Covid-19 ให้ ส ะท้ อ นค่า เช่า ที่ป รั บ ลดเข้ า ไปในสัญ ญาเช่า โดยตรง การปรั บ ปรุ ง ดัง กล่า วมี
ผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 และอนุญาตให้
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้ รวมถึงเพิ่มข้ อยกเว้ นชัว่ คราวที่เกิดขึ ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง
ให้ สะท้ อนอัตราดอกเบี ้ยใหม่ทเี่ กิดจากการปฏิรูปเข้ าไปในสัญญาเช่าโดยตรง การปรับปรุ งดังกล่าวมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้ นไป และอนุญ าตให้
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้
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การปรับปรุ งดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อยอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ยกเว้ นเรื่ องการปฏิรูปอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงซึง่ อยูร่ ะหว่างการติดตามและประเมินผลกระทบ
2.3

งบการเงินรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ รวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญ่และสาขา
ธนาคารทั ้งหมดและบริ ษัทย่อย โดยได้ ตดั รายการค้ าและยอดคงเหลือที่สําคัญระหว่างกันออก และได้ รวมส่วนได้ เสีย
ในบริ ษัท ร่ ว ม บริ ษัท ย่อ ยดังกล่าวประกอบด้ ว ย บริ ษัท บีบีแ อล (เคแมน) จํ า กัด บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮ าด บริ ษัท
บริ หารสินทรั พย์ ทวี จํ ากัด บริ ษั ทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน รวม บัวหลวง จํ ากัด บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ บัวหลวง จํ า กัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด และบริ ษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
งบการเงินรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ รวมธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค ซึ่งธนาคารได้ เข้ าซื ้อหุ้น
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร และบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งได้ เปลี่ยน
สถานะจากบริ ษัทร่วมมาเป็ นบริ ษัทย่อย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
นอกจากนัน้ งบการเงินรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ ฮาด
ซึ่ง บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
ซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100
งบการเงินรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ รวมบริ ษัท PT Sahabat Finansial Keluarga ซึ่งธนาคาร
พีที เพอร์ มาตา ทีบีเค ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 99.99
บริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทังหมด
้
ยกเว้ น บริ ษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด จดทะเบียน
เป็ น บริ ษั ทในหมู่เกาะเคแมน บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท ในประเทศมาเลเซีย ธนาคารกรุ งเทพ
(ประเทศจีน) จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค ซึง่ จดทะเบียน
ในประเทศอินโดนีเซีย สําหรับบริ ษัทร่วมเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทังหมด
้

2.4

งบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ รวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญ่
และสาขาธนาคารทังหมด
้
และบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมโดยใช้ วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า

3. นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
ธนาคารได้ ใช้ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เช่นเดียวกับที่ใช้ ใน
งบการเงิน สําหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้ นการนํามาตรฐานกลุม่ เครื่ องมือ ทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิโดยมีนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ ดังนี ้
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3.1

มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และ ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และฉบับที่ 19 เรื่ อง การชําระหนี ้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน
1. การรับรู้รายได้
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยด้ วยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง (Effective Interest Rate: EIR) อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
คือ อัตราที่ใช้ คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ ของเครื่ องมือทางการเงิน หรื อในช่วงเวลา
ที่ส ั ้นกว่า แล้ ว แต่ค วามเหมาะสม เพื่อ ให้ ได้ ม ูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน อัต ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
คํานวณโดยคํานึงถึงส่วนลดหรื อส่วนเกินในการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้ นทุนที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ธนาคารคํานวณรายได้ ดอกเบี ้ยโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้ น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มกี ารด้ อยค่าด้ านเครดิต เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่าด้ อยค่าด้ านเครดิต ธนาคาร
คํานวณรายได้ ดอกเบี ้ยโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งกับมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิด้วยค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน หากสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่ด้อยค่าด้ านเครดิตแล้ ว ธนาคารจะคํานวณรายได้ ดอกเบี ้ยบนมูลค่าตามบัญชี
ดังเดิม
สําหรับ สินทรัพ ย์ ทางการเงิ นที่ มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซือ้ หรื อเมื่อ เกิ ด รายการ (Purchased or Originated
Credit-Impaired: POCI) ธนาคารคํานวณรายได้ ดอกเบี ้ยโดยคํานวณหาอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งปรับด้ วยความเสี่ยง
ด้ านเครดิต (Credit-Adjusted EIR) และใช้ อ ตั รานั ้นกับ มูลค่าตามบัญ ชีของสิน ทรัพย์ อัต ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต คือ อัตราดอกเบี ้ย ณ วันแรกที่รับรู้ รายการ ที่ใช้ คิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต (รวมผลขาดทุนด้ านเครดิต) เพื่อให้ ได้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
เมื่อซื ้อหรื อเมื่อเกิดรายการ
รายได้ คา่ ธรรมเนียม
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมที่ได้ รวมคํานวณเป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ธนาคารรับรู้รายได้ ค่าธรรมเนียมโดย
ใช้ เกณฑ์คงค้ างเมื่อได้ มีการให้ บริ การหรื อดําเนินการตามภาระที่ต้องปฏิบตั เิ สร็ จสิ ้น
ใช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารรับรู้ดอกเบี ้ยรับและรายได้ คา่ ธรรมเนียมด้ วยเกณฑ์คงค้ าง ยกเว้ นดอกเบี ้ยจากการกู้ยืมซึง่ ค้ างชําระเกินกว่า
สามเดือนจะรับรู้เมื่อได้ รับชําระ ธนาคารกลับรายการดอกเบี ้ยค้ างรับทังหมดสํ
้
าหรับรายการที่ไม่ได้ ใช้ เกณฑ์คงค้ างแล้ ว
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2. การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารรับรู้ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยด้ วยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง และรับรู้คา่ ธรรมเนียมจ่ายโดยใช้ เกณฑ์คงค้ าง ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมจ่ายที่ได้ รวมคํานวณเป็ นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ใช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารรับรู้ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมด้ วยเกณฑ์คงค้ าง
3. เครื่องมือทางการเงิน
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารใช้ ข้อกําหนดการจัดประเภทและการวัดมูลค่าสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งวดเปรี ยบเทียบปี 2562 ไม่มี
การปรั บ ย้ อ นหลังและยังนํ า ข้ อ กํ าหนดภายใต้ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ก่ อ นมาใช้ การเปลี่ย นแปลงหลัก คื อ
ข้ อ กํา หนดของการจัด ประเภทและการด้ อ ยค่า
1) การรั บรู้ เครื่ องมือทางการเงิ น
ธนาคารรั บรู้ สินทรัพ ย์ ทางการเงิ นหรื อหนีส้ ินทางการเงิ น เมื่อธนาคารเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้ อกํ าหนดของ
เครื่ องมือนั ้น ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเป็ นวันที่มีการจ่ายชําระ เงินให้ สิน เชื่อและลูกหนี ้จะรับ รู้ เมื่อจ่ายเงิน ล่วงหน้ า
(หรื อจ่ายชําระ) ให้ แก่ผ้ กู ้ ยู ืม
2) การจัดประเภทของสินทรั พย์ ทางการเงิ น
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี ้
ธนาคารจัดประเภทสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน ประเภทหนี ้เป็ น สิน ทรัพ ย์ทางการเงินที่ว ดั มูล ค่าในภายหลังด้ ว ย
ราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคารในการบริ หาร
และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจัดประเภทเป็ น
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortized Cost: AMC) เมื่อเข้ าเงื่อนไขทังสองข้
้
อ
กล่าวคือถือ ครองตามโมเดลธุรกิจ ที่มีว ตั ถุป ระสงค์เพื่อรับกระแสเงิน สดตามสัญ ญา และข้ อ กํา หนด
ตามสัญญา ทําให้ เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้ นในวันที่กําหนด
สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี ้ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้ วยราคาทุนตัด
จําหน่าย การวัดมูลค่าของการด้ อยค่าด้ านเครดิตคํานวณตามโมเดลผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น (Expected Credit Loss Model) ตามที่อธิบายไว้ ในหัวข้ อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
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- สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Fair Value through
Other Comprehensive Income: FVOCI) เมื่อเข้ าเงื่อนไขทังสองข้
้
อกล่าวคือถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อรับ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาและเพื่ อขายสิน ทรั พย์ ทางการเงิน และข้ อกํ าหนดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทําให้ เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้ นและดอกเบีย้
จากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนด
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เหล่านี ร้ ั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ วยมูล ค่า ยุติ ธ รรมและวัด มูล ค่าในภายหลังด้ ว ยมูล ค่ า
ยุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็ นรายการใน
ส่วนของเจ้ าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกว่าจะจําหน่าย ซึ่งจะรับรู้ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายตราสารดังกล่าวเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน การวัดมูลค่าของการด้ อยค่าด้ านเครดิต
คํานวณตามโมเดล
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (Fair Value through Profit or Loss:
FVTPL) เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรื อข้ อกําหนด
ตามสัญญาของสินทรั พย์ ทางการเงิน ทํ าให้ เกิ ดกระแสเงิ นสดที่ ไม่ได้ เป็ นการจ่ ายชํ าระเพี ยงเงิ นต้ นและ
ดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนด
สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี ้รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรม และกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการขาย
รับรู้เป็ นกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารจัดประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ ถือไว้ เพื่อค้ าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรื อเป็ นหลักทรัพย์ที่อาจมีความ
ผันผวนของราคาสูง เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI)
การจัดประเภทพิจารณาเป็ นรายตราสาร โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทได้ รายได้ ทกุ ประเภทรวมทังการ
้
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรม ที่แสดงไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะไม่ถกู โอนไปยังกําไรหรื อขาดทุนแม้ เมื่อ
มีการจําหน่าย ยกเว้ นรายได้ เงินปั นผล
3) การจัดประเภทหนีส้ ินทางการเงิ น
ธนาคารวัดมูลค่าหนี ้สินทางการเงินนอกเหนือจากภาระผูกพันในการให้ สินเชื่อและการคํ ้าประกันทางการเงิน
ด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย (AMC) หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) เมื่อเป็ นหนี ้สินทางการเงิน
เพื่อค้ าหรื อกําหนดให้ วดั ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ายรับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม และวัดด้ วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายในภายหลัง
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ธนาคารจัดประเภทหนี ้สินทางการเงินเป็ นถือไว้ เพื่อค้ าเมื่อหนี ้สินทางการเงินนันออกเพื
้
่อการทํากําไรระยะสัน้
ผ่านกิจกรรมเพื่อค้ า หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่บริ หารจัดการร่ วมกัน ซึ่งมีหลักฐานใน
รูปแบบที่ผา่ นมาของการทํากําไรระยะสัน้ หนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อค้ ารับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ต้ นทุนการทํา
รายการรับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง สําหรับกําไรหรื อ
ขาดทุนรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
หนี ้สินทางการเงินอาจถูกกําหนดให้ วดั ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนภายใต้ เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
- ช่วยขจัดหรื อลดการวัดมูลค่าทางบัญชีที่ไม่สอดคล้ องกันอย่างมีนยั สําคัญ
- กลุม่ ของหนี ้สินทางการเงิน หรื อกลุม่ ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินที่มีการบริ หารจัดการ
และประเมินผลการดําเนินงานด้ วยเกณฑ์มลู ค่ายุติธรรม
- หนี ้สินที่ประกอบด้ วยอนุพนั ธ์แฝงหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ รายการ
ผลการเปลี่ย นแปลงในความเสี่ย งด้ า นเครดิต ของธนาคาร (Own Credit Risk) แสดงแยกต่า งหากใน
กํา ไรเบ็ ด เสร็ จ อื่ น เป็ นสํา รองด้ านเครดิ ต ยกเว้ นกรณี ทํา ให้ เกิ ด หรื อ ทํา ให้ เพิ่ ม การวัด มู ล ค่ า ทางบัญ ชี
ที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกัน ในกํา ไรหรื อ ขาดทุน การเปลี่ย นแปลงทัง้ หมดในมูล ค่า ยุติ ธ รรมของหนี ส้ ิน นัน้ รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตจะแสดงใน “กําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน”
ความเคลือ่ นไหวในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิต คํานวณจากผลต่างของ
มูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั บนส่วนต่างของความเสีย่ งด้ านเครดิตปั จจุบนั และเมื่อเริ่ มแรก
จํานวนที่แสดงไว้ ในสํารองด้ านเครดิตจะไม่โอนไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง เมื่อเครื่ องมือเหล่านี ้ถูกตัด
รายการออกจากบัญชี ยอดสะสมของสํารองด้ านเครดิตจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
4) อนุพันธ์ ทางการเงิ น
ตราสารอนุพนั ธ์ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเป็ นเพื่อค้ า
เว้ นแต่ธนาคารกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ผลและจัดเป็ น
ตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการป้องกัน ความเสีย่ ง ตราสารอนุพนั ธ์ จะถูกวัด มูลค่าในภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่า ยุติธ รรมจะรั บ รู้ เป็ น กํา ไร (ขาดทุน ) สุท ธิ จ ากเครื่ อ งมือ ทางการเงิ น ที่ว ดั มูล ค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้ นมีการใช้ การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
อนุพนั ธ์แฝง
อนุพนั ธ์ แฝงเป็ นส่วนหนึ่งของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instruments) ที่ประกอบด้ วย
สัญญาหลักที่มิใช่ตราสารอนุพนั ธ์
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สําหรับอนุพนั ธ์ ที่แฝงในสัญญาหลักที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภททังสั
้ ญญารวมอนุพนั ธ์แฝงตาม
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคาร และตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน
สําหรับอนุพนั ธ์ ที่แฝงในสัญญาหลักที่เป็ นหนี ้สินทางการเงิน อนุพนั ธ์ แฝงจะถูกรับรู้ แยกออกจากสัญญาหลัก
เสมือนเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้
- ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสีย่ งของอนุพนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก
- เมือ่ แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลกั ษณะตรงตามนิยามของตราสารอนุพนั ธ์ และ
- ตราสารการเงินแบบผสมนี ้ไม่ได้ ถกู รับรู้และวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
5) การเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขของเครื่ องมือทางการเงิ นที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ก) สินทรั พย์ ทางการเงิ น
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน หากธนาคารประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์มีความ
แตกต่างจากเดิมอย่างมีน ยั สําคัญ สินทรัพ ย์ทางการเงิน เดิม จะถูกตัดออกจากบัญ ชีและรับรู้ สินทรัพ ย์
ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถกู ตัดออก
และสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเสมือนเป็ นส่วนหนึง่ ของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น
หากกระแสเงินสดไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยั สําคัญ ธนาคารปรับมูลค่าตามบัญชีขนต้
ั ้ นของสินทรัพย์
ทางการเงินใหม่ และรับรู้ ผลต่างที่ได้ จากการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี เป็ นกําไรหรื อขาดทุนจากการปรับ
สัญญาในกําไรหรื อขาดทุน ซึง่ แสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
ข) หนีส้ ินทางการเงิ น
ธนาคารตัดหนี ้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทําให้ กระแสเงินสด
ของหนี ส้ ินมี การเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิ ม อย่างมี นัย สําคัญ หนี ส้ ิน ทางการเงิ นใหม่ต ามเงื่ อนไขที่
เปลีย่ นแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินทางการเงินที่ถกู ตัดออกและ
หนี ้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
หากกระแสเงินสดของหนี ้สินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ ธนาคารปรับปรุ ง
มูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินให้ สะท้ อนมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ ทบทวนใหม่และคิดลดด้ วย
อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเดิม และรับรู้จํานวนเงินที่เกิดขึ ้นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในกําไรหรื อขาดทุน
6) การหักกลบ
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมาย
ในการหักกลบจํานวนดังกล่าว และตังใจที
้ ่จะชําระด้ วยเกณฑ์สทุ ธิ หรื อรับรู้สนิ ทรัพย์และชําระหนี ้สินพร้ อมกัน
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7) การตัดรายการเครื่ องมือทางการเงิ น
ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์หมดลง หรื อมีการโอนย้ าย
สิทธิ ที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของทั ้งหมดหรื อเกือบทั ้งหมดของรายการออกไป ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นหรื อที่คงอยู่จากสินทรัพย์
ทางการเงิน ที่โอนย้ าย ธนาคารจะรับรู้แยกเป็ นสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน
หนี ้สิน ทางการเงินถูกตัด รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารได้ สิ ้นสุดภาระผูกพันหรื อ สัญ ญา
ถูกยกเลิกหรื อหมดอายุ
8) การตัดหนีส้ ูญ
การตัดจําหน่ายหนี ้เป็ นสูญ (เพียงบางส่วนหรื อทั ้งหมด) กระทําในงวดที่ธนาคารพิจารณาว่าจะเรี ยกเก็บหนี ้
รายนันไม่
้ ได้ โดยทัว่ ไปเมื่อธนาคารพิจารณาว่าผู้ก้ ไู ม่มีสินทรัพย์หรื อแหล่งของรายได้ ที่จะก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ายชําระ ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกู ตัดสูญธนาคารยังคงดําเนินการบังคับคดี เพื่อให้ เป็ นไป
ตามขันตอนของธนาคารในการเรี
้
ยกคืนเงินที่ค้างชําระ
ใช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์ รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และวัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ และแสดงรวมอยูใ่ นกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ ในการบริ หารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพย์ หนี ้สิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ฐานะสุท ธิ ต ่า ง ๆ หรื อ กระแสเงิน สด โดยธนาคารใช้ ก ารบัญ ชีป ้อ งกัน ความเสี่ย งสํา หรับ ตราสารอนุพ นั ธ์
ดัง กล่า ว เมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไขของการบัญ ชีป้องกัน ความเสี่ยง ซึ่งจะใช้ วิธีการบัญ ชี (ตามเกณฑ์ คงค้ าง) ใน
ลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสีย่ ง
ในการป้อ งกัน ความเสี่ย ง ธนาคารมี ก ารพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตราสารอนุพ ัน ธ์ แ ละรายการที่ มี
การป้อ งกัน ความเสี ่ย ง รวมถึง ลัก ษณะของความเสี ่ย ง วัต ถุป ระสงค์แ ละกลยุท ธ์ ใ นการป้อ งกัน ความเสี ่ย ง
ตลอดจนความมีประสิทธิผลของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสีย่ ง
ธนาคารหยุดใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อตราสารอนุพนั ธ์ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงครบกําหนด หรื อเมื่อขาย
หรื อเมื่อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยต้ องวัดมูลค่าของตราสารอนุพนั ธ์ ที่หยุดใช้
การบัญ ชี ป้องกันความเสี่ยงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญ ชี ตามวิธีเกณฑ์ คงค้ างกับ มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ดงั กล่าวจะตัดจําหน่ายและรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนอย่างสอดคล้ องกับรายการที่มี
การป้องกันความเสีย่ ง
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อนุพนั ธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้ วยสัญญาหลัก
ที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ โดยอนุพนั ธ์ แฝงทําให้ บางส่วนหรื อทั ้งหมดของกระแสเงินสดตามสัญญาถูกเปลี่ยนแปลง
ไปตามตัวแปรทีร่ ะบุไว้ ในอนุพนั ธ์ ธนาคารรับรู้ รายการ จัดประเภท และบันทึกบัญชีของอนุพนั ธ์ แฝงตามประกาศของ
ธปท. โดยในกรณี ข องอนุพ ัน ธ์ แ ฝงในตราสารการเงิ นแบบผสมที่มีล กั ษณะเชิ งเศรษฐกิ จ และความเสี่ยงที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจากสัญญาหลักยังมีลกั ษณะตรงตามนิยามของตราสาร
อนุพ ัน ธ์ โดยที่ต ราสารการเงิ น แบบผสมดัง กล่า วไม่ไ ด้ ถ ูก วัด ค่า และรั บ รู้ ด้ ว ยมูล ค่า ยุติธ รรม และรั บ รู้ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุน ธนาคารจะรับรู้ รายการอนุพนั ธ์ แฝงที่เข้ าหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แยกออกจากสัญญาหลักเสมือนเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ หนึ่ง และจัดเป็ นรายการประเภทเพื่อค้ า ซึ่งแสดงด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมและรับรู้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิ จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงิ นตรา
ต่างประเทศ สําหรับสัญญาหลักธนาคารรับรู้ รายการจัดประเภท และวัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
และในกรณีของอนุพนั ธ์แฝงในตราสารการเงินแบบผสมทีไ่ ม่เข้ าหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ธนาคารบันทึกและจัดประเภท
อนุพนั ธ์แฝงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาหลัก
เงินลงทุน
ธนาคารและบริ ษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทุน และเงินลงทุนในลูกหนี ้เป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินลงทุนเผื่อขาย ตราสารหนี ้ทีจ่ ะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนทัว่ ไป และเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่ มแรก ณ วันที่มีการจ่ายชําระ (Settlement Date) ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี ้หรื อตราสารทุนในความต้ องการของตลาด ซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้ โดยง่ายที่ได้ มาเพื่อถือไว้
ในระยะสันและมี
้
วตั ถุประสงค์เพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ า
และแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม กํ าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกํ าไรและ
ขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการขายรับรู้เป็ นกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ตราสารหนี ้ ซึ่งธนาคารมีความตั ้งใจแน่วแน่แ ละมีความสามารถที่จ ะถือ ไว้ จนครบกําหนดไถ่ถอน จัดประเภท
เป็ นตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ตราสารหนี ้ เงินลงทุนในลูกหนี ้ และตราสารทุนในความต้ องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้ โดยง่าย ซึง่ ไม่ได้ จดั
ประเภทไว้ เป็ นตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนด หรื อเงินลงทุนเพื่อค้ า หรื อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมจะจัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม โดยที่กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม จะแสดงเป็ นรายการในส่วนของเจ้ าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกว่าจะจําหน่ายหลักทรัพย์ไป
ซึง่ จะบันทึกผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

- 27 -

136 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจํากัดเกี่ยวกับราคาซื ้อขาย จะจัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและแสดงด้ วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ต้ นทุนของตราสารหนี ้และตราสารทุนที่จําหน่าย คํานวณโดยวิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก รายได้ ดอกเบี ้ยจากตราสารหนี ้
รับรู้ ตามเกณฑ์คงค้ าง การตัดจําหน่ายส่วนเกินและส่วนลดใช้ วิธีที่ทําให้ ได้ รับผลตอบแทนในระดับที่สมํ่าเสมอ
และแสดงอยูใ่ นรายได้ ดอกเบี ้ย การรับรู้เงินปั นผลใช้ เกณฑ์คงค้ างและได้ รวมอยูใ่ นรายได้ จากการดําเนินงานอื่น
เมื่อธนาคารและบริ ษัทย่อยประเมินว่าเงินลงทุนมีการด้ อยค่า จะบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าเพื่อรับรู้ ผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจากการด้ อยค่า โดยแสดงเป็ นกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนสําหรับตราสารทุน และหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้ อยค่าสําหรับตราสารหนี ้
4. การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของธนาคารสําหรับการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยนําโมเดลผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ มาใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แทนแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย งบการเงิน
ที่นํามาเปรี ยบเทียบไม่มีการปรับปรุงย้ อนหลังตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารใช้ โ มเดลผลขาดทุน ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่า จะเกิด ขึ ้น (Expected Credit Losses (ECL) Model) และ
ส่วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) เนื่องจากโมเดลไม่รองรับการกันสํารองด้ อยค่าสําหรับ
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ประเภทหนี ้ รวมถึงภาระผูกพัน จากการให้ สิน เชื่ อ และสัญ ญาคํ ้าประกัน ทางการเงิ น ซึ่ง
วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย (AMC) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ทําโดยจัด
สินทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ชันตามการเปลี
้
ย่ นแปลงในความเสีย่ งด้ านเครดิตนับตังแต่
้ รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก
ก) ชันที
้ ่ 1: ไม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสีย่ งด้ านเครดิต (Performing)
สําหรับฐานะความเสีย่ งด้ านเครดิตซึ่งไม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงนับตังแต่
้ รับรู้รายการเมื่อ
เริ่ มแรก และเป็ นฐานะความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ไม่ด้อยค่าด้ านเครดิตตั ้งแต่เริ่ มแรก ธนาคารกันสํารองด้ วย
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการผิดนัดชําระภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า
ข) ชันที
้ ่ 2: มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (Under-Performing)
สําหรับฐานะความเสี่ยงด้ านเครดิตซึ่งมีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตนับตังแต่
้ รับรู้
รายการเมื่อเริ่ มแรก แต่ไม่ด้อยค่าด้ านเครดิต ธนาคารรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นตลอดอายุ
ค) ชันที
้ ่ 3: การด้ อยค่าด้ านเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินถูกประเมินว่าด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อเหตุการณ์ หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้ เกิด
ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิด
การด้ อ ยค่าด้ านเครดิ ต ธนาคารรั บรู้ ผลขาดทุน ด้ านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิ ด ขึน้ ตลอดอายุของสินทรัพ ย์ ท าง
การเงินนัน้
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การกําหนดชันในการด้
้
อยค่า
ณ วัน ที่ ในรายงาน ธนาคารประเมิ น ว่าสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น มี ค วามเสี่ยงด้ านเครดิ ต เพิ่ ม ขึน้ อย่า งมี นัย สําคัญ
นับตัง้ แต่การรับรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบความเสี่ยงในการผิดนัดชําระตลอดอายุที่คาดของ
สิน ทรัพ ย์ ระหว่างวัน ที่ในรายงานและวัน ที่ รับ รู้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรก และพิ จ ารณาข้ อ มูลสนับ สนุน และข้ อ มูล ที่
สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้ อง ธนาคารให้ ความสําคัญกับการพิจารณาข้ อบ่งชี ้ (Indicator) ที่จะส่งผลต่อการลดลงของ
ความสามารถในการชําระหนีห้ รื อการเพิ่มขึน้ ของความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญ โดยพิจารณาข้ อบ่งชี ้
สําคัญทังเชิ
้ งปริ มาณเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมทังเหตุ
้ การณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วและการวิเคราะห์สถานการณ์ไปข้ างหน้ า
(Forward-Looking Analysis) รวมถึงใช้ ระบบการจัดระดับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อภายในของธนาคาร และระบบ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตของภายนอก
ธนาคารประเมิ นความเสี่ยงด้ านเครดิต ของสิน ทรั พย์ ท างการเงิน เป็ นรายสัญ ญาหรื อเป็ นรายกลุ่ม สําหรับ การ
ประเมินการด้ อยค่าแบบรายกลุ่ม ธนาคารจัดกลุ่มสินทรัพย์ ทางการเงิ นที่มีลกั ษณะของความเสี่ยงด้ านเครดิ ต
ร่ วมกัน โดยพิจารณาจากประเภทของสัญ ญา การจัดระดับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรก
อุตสาหกรรม ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ของผู้ก้ ยู ืม และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์ ทางการเงินมีการโอนย้ ายชัน้ ตามคุณภาพด้ านเครดิตที่ลดลง หากในเวลาต่อมาคุณภาพด้ านเครดิตของ
สินทรัพย์ดีขึ ้นและข้ อบ่งชี ้ของการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต นับตังแต่
้ รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก
หมดไป ธนาคารจัดชันเป็
้ นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสีย่ งด้ านเครดิต (Performing)
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้ รับทังหมดตลอดอายุ
้
ของสิน ทรั พย์ ทางการเงิน ถ่วงนํ า้ หนัก ด้ วยความน่าจะเป็ นคิ ดลดด้ วยอัต ราดอกเบี ย้ ที่ แท้ จริ งเดิม ณ วัน เริ่ มต้ น
กล่าวคือ คํานวณจากประมาณการฐานะความเสีย่ งเมื่อมีการผิดนัดชําระ คูณด้ วยความน่าจะเป็ นที่จะมีการผิดนัด
ชําระ และร้ อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นเมื่อมีการผิดนัดชําระ คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเดิม
ณ วันเริ่ มต้ น โดยคํานวณภายใต้ แต่ละสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
- ความน่าจะเป็ นของการผิดนัดชําระหนี ้ (Probability of Default: PD) : การประมาณโอกาสของการที่ลกู หนี ้
ไม่ชําระเงินตามสัญญาในช่วงเวลาที่กําหนด
- ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ มี ก ารผิ ด นัด ชํา ระ (Loss Given Default: LGD) : การประมาณค่า
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มีการไม่ชําระเงินตามสัญญาในช่วงเวลาที่กําหนด ค่าความเสียหายดังกล่าว
เป็ นผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญา และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่า จะได้ รั บ
รวมถึงมูลค่าที่อาจได้ รับจากหลักประกัน
- ฐานะความเสี่ยงเมื่อ มีการผิด นัดชําระ (Exposure At Default: EAD) : การประมาณจํา นวนเงิ น ของวัน ที่
ไม่ชํา ระเงิ น ตามสัญ ญาในอนาคต โดยคํา นึง ถึง การคาดการณ์ ก ารเปลี่ย นแปลงของจํา นวนเงิ น หลัง จาก
วัน ที่ใ นรายงานอัน เนื่อ งมาจากการชํ า ระคืน เงิ น หรื อ จํ า นวนเงิ น ที่ค าดว่า จะมีก ารเบิก ใช้ เ พิ ่ม เติม ตาม
วงเงิ นที่คงเหลือ
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ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น ธนาคารพิจารณาผลขาดทุนในอดีตปรับปรุ งด้ วยข้ อมูล
ที่ส งั เกตได้ ในปั จจุบ นั อีก ทั ้งคาดการณ์ ส ภาวะการณ์ ท างเศรษฐกิจ ในอนาคตด้ ว ย โดยใช้ ข้ อมูล สนับ สนุน ที่มี
ความสมเหตุสมผล การใช้ ดลุ พินิจจากผู้มีประสบการณ์ในการประมาณผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น การ
ใช้ ต ัว แปรทางเศรษฐกิ จ มหภาคร่ ว มในการคํา นวณ โดยหลัก ได้ แ ก่ แ ต่ไ ม่จํา กัด เพี ย ง ผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมใน
ประเทศ อัตราการว่างงาน ดัชนีราคาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ในกรณี ของตราสารหนี ้ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธนาคารรับรู้ การกันสํารองใน
กําไรขาดทุน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในจํานวนเดียวกันในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
โดยมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในตราสารหนี ้ดังกล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงินยังแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
การวัดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของสัญญาคํ ้าประกันทางการเงินพิจารณาจากจํานวนเงินที่คาดว่า
จะจ่ายชําระให้ กบั ผู้ที่ได้ รับการคํ ้าประกัน สุทธิด้วยจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นสําหรับภาระผูกพันในการให้ สินเชื่อ คือมูลค่าปั จจุบนั ของผลต่างระหว่าง
กระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงกําหนดชําระหากมีการเบิกใช้ วงเงิน และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้ รับ
ใช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
ธปท. อนุญาตให้ ธนาคารจัดประเภทเงินกู้ยืมและตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์แต่ละบัญชี หรื อตามเกณฑ์
ลูกค้ าแต่ละราย ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ธนาคารเลือกที่จะจัดประเภทเงินกู้ยืมและตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ตามเกณฑ์ลกู ค้ าแต่ราย ซึ่งเงินกู้ยืมทังหมดถู
้
กแยกประเภทตามประเภทที่มีคณ
ุ ภาพตํ่าสุดของลูกค้ ารายนัน้ ๆ และ
ค่าเผื่อ หนี ้สงสัยจะสูญ จะคิด จากการจําแนกของเงิน กู้ยืม ธนาคารยังทบทวนเงิน กู้ยืมและภาระผูกพันด้ วยวิธี
เชิงปริ มาณซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางของ ธปท.
5. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ และเครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ ในการบริ หารความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากสินทรัพย์ หนี ้สิน
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะสุทธิ หรื อ กระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สํ า หรั บ รายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedged Item) และรายการที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging
Instrument) เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง ความสัมพันธ์ของการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
มีดงั นี ้
- การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี ้สิน หรื อสัญญาผูกมัด
- การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจเกิดขึ ้นค่อนข้ างแน่ ซึ่งส่งผลต่อสินทรัพย์ หนี ้สิน หรื อ
รายการที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ ้นค่อนข้ างแน่
- การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในต่างประเทศ
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ในการป้องกันความเสีย่ ง ธนาคารพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสีย่ งและรายการที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงลักษณะของความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสีย่ ง
ธนาคารใช้ เกณฑ์คงค้ างสําหรับการป้องกันความเสีย่ งของพอร์ ตโฟลิโอแบบเปิ ด (Open Portfolio)
1) การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารรับรู้ การเคลือ่ นไหวในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้ ป้องกันความเสีย่ งและของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงในงบกําไรขาดทุน การเปลีย่ นแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากความเสี่ยงที่มีการป้องกันของรายการ
ที่มีการป้องกันความเสีย่ งถือเป็ นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่มีการป้องกันความเสีย่ ง
เมื่อเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหมดอายุ ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญ ญา หรื อถูกใช้ สิทธิ หรื อเมื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงไม่เข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ ว ส่วนปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงจะถูกตัดจําหน่ายไปยังงบกําไรขาดทุนด้ วยเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง เมื่อรายการที่มี
การป้องกันความเสีย่ งถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่ยงั มิได้ ตดั
จําหน่ายจะรับรู้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุน
2) การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
ธนาคารรับรู้ สว่ นที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้ ป้องกันความเสีย่ ง
เป็ น สํารองสํา หรั บ การป้อ งกัน ความเสี่ย งในกระแสเงิ น สดภายใต้ ส่ว นของเจ้ าของ และรั บ รู้ กํ าไรขาดทุน ที่
เกี่ยวข้ องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลทันทีในงบกําไรขาดทุน สํารองสําหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
ในส่วนของเจ้ าของจะถูกโอนไปยังงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนันมี
้ ผลต่อ
งบกําไรขาดทุน
เมื่อเครื่ องมือป้องกันความเสีย่ งหมดอายุ ถูกขาย ยกเลิกสัญญา หรื อถูกใช้ สทิ ธิ หรื อเมื่อการป้องกันความเสี่ยง
ไม่เข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสีย่ งแล้ ว สํารองสําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใน
ส่วนของเจ้ าของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้ าของ โดยรับ รู้ ในงบกํ าไรขาดทุน ในงวดเดีย วกับ ที่มีการรับ รู้ รายการ
คาดการณ์ในงบกําไรขาดทุน และเมื่อคาดว่ารายการคาดการณ์จะไม่เกิดขึ ้น ผลสะสมของกําไรหรื อขาดทุนที่อยู่
ในส่วนของเจ้ าของ ณ ขณะนันจะถู
้ กโอนไปยังงบกําไรขาดทุนทันที
3) การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิ
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในต่างประเทศบันทึกคล้ ายคลึงกับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด กําไรหรื อขาดทุนจากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงที่สมั พันธ์กบั ส่วนของการป้องกัน
ความเสี่ยงที่มีป ระสิทธิ ผลจะรั บรู้ เป็ น ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินภายใต้ ส่วนของเจ้ าของ กํ าไรหรื อ
ขาดทุนที่สมั พันธ์ กบั ส่วนของการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิ ผลจะรับรู้ ทนั ทีในงบกําไรขาดทุน เมื่อการ
ดําเนินงานในต่างประเทศถูกยกเลิก ผลสะสมของกําไรและขาดทุนสะสมที่เกี่ยวข้ องที่อยู่ในส่วนของเจ้ าของ
จะโอนไปยังงบกําไรขาดทุน
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3.2

เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรี ยกเก็บ

3.3

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
บริ ษัทย่อย เป็ นกิจการที่ธนาคารมีอํานาจควบคุมเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เพื่อการบริ หารจัดการ
กิจกรรมให้ ได้ มาซึง่ ผลตอบแทนของธนาคารตามส่วนได้ เสีย
บริ ษัทร่วม เป็ นกิจการที่ธนาคารเข้ าไปมีอํานาจในการออกเสียงทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของธนาคารแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า
และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีสว่ นได้ เสียสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า
ธนาคารแสดงเงินลงทุนที่โอนให้ บริ ษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์ที่โอนให้ บริ ษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย และ
เงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในหนี ้สินอื่น ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ
การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

3.4

ทรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขาย ประกอบด้ วยอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ซึ่งแสดงในราคาที่ตํ่ากว่าระหว่างต้ นทุนหรื อราคาตลาด
ในวันที่ได้ ทรัพย์สินนันมา
้ กรณีที่พิจารณาว่าราคาที่คาดว่าจะจําหน่ายได้ ลดลงจะรับรู้ การด้ อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
โดยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น
ในการพิจารณาราคาที่คาดว่าจะจําหน่ายได้ ธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผล
ต่อราคาที่คาดว่าจะจําหน่ายได้ เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการขายและค่าใช้ จ่ายส่วนลดที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นต้ น
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายรับรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมีการจําหน่าย
ธนาคารได้ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ ธปท. เรื่ อ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รอการขาย และเรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารซื อ้ หรื อ มี ไว้ ซึ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่ อเป็ นสถานที่สําหรับประกอบธุรกิ จหรื อสําหรับพนักงานและลูกจ้ างของสถาบันการเงิน และเรื่ อง
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวดการบัญชีสาํ หรับการขายทรัพย์สนิ รอการขาย

3.5

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ที่ดิ น แสดงในราคาที่ ตี ใหม่ อาคารแสดงในราคาที่ ตี ใหม่หัก ด้ วยค่าเสื่อ มราคาสะสมและค่าเผื่ อการด้ อ ยค่า (ถ้ ามี )
อุปกรณ์แสดงในราคาทุน หักด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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ธนาคารได้ มีการตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ ของ ธปท. โดยใช้ วิธีราคาตลาด
สําหรั บที่ ดิ น และวิ ธี ราคาเปลี่ย นแทนหัก ค่าเสื่อ มราคาสะสมสําหรั บอาคาร ซึ่งราคาดังกล่าวได้ รับ การทบทวนโดย
คณะกรรมการอนุมตั ิราคา และบันทึกมูลค่าส่วนเพิ่มขึ ้นไว้ ในบัญชีสํารองส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ซึ่ง
แสดงเป็ นรายการในส่วนของเจ้ าของ ค่าเสือ่ มราคาอาคารส่วนที่ตีราคาเพิ่มรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น และโอน
สํารองส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารเข้ ากําไรสะสมโดยตรงในจํานวนเดียวกันกับค่าเสือ่ มราคาดังกล่าว มูลค่าส่วนลด
จากการตีราคานําไปปรับลดส่วนที่เคยตีราคาเพิ่มไว้ สําหรับสินทรัพย์ชิ ้นเดียวกัน สําหรับมูลค่าส่วนลดจากการตีราคา
ที่เหลือรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น กรณีที่มีการจําหน่าย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารคงเหลือ
จะถูกโอนเข้ ากําไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาคํานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ซง่ึ มีดงั ต่อไปนี ้
อาคารที่ตีราคาใหม่
อาคารที่สร้ างใหม่
อุปกรณ์

20 - 30 ปี
20 ปี
3 - 5 ปี

ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ในต่างประเทศใช้ อตั ราที่กฎหมายในแต่ละท้ องถิ่นกําหนด
ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ ที่เ กิ ด การด้ อ ยค่า จะถูก บัน ทึก ค่า เผื่อ การด้ อ ยค่า เพื่อ รั บ รู้ ผลขาดทุน ที่ย ัง ไม่เ กิ ด ขึน้ จาก
การด้ อยค่าเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมี
การจําหน่าย
3.6

การรวมธุรกิจ
การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจได้ ถือปฏิบตั ิตามวิธีซื ้อ โดยต้ นทุนในการซื ้อธุรกิจวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่โอนให้ ตราสารทุนที่ออกให้ และหนี ้สินที่เกิดขึ ้นหรื อรับมา ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ ส่วนเกินของต้ นทุนในการซื ้อธุรกิจ
ที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจะถูกบันทึกเป็ นค่าความนิยม แต่หาก
ต้ นทุนในการซื ้อธุรกิจตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ส่วนตํ่าดังกล่าวจะ
ถูกรับรู้ เข้ างบกําไรขาดทุน สําหรับต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อธุรกิจจะถูกรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการและบันทึก
รวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น การวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุมสามารถเลือกที่จะวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าตามสัดส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุมในสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ของผู้ถกู ซื ้อในแต่ละครัง้ ของการซื ้อธุรกิจ

3.7

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
ค่าความนิยมแสดงในราคาทุน หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) โดยมีการทดสอบการด้ อยค่าทุกปี หรื อ เมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่า
ค่าความนิยมอาจเกิดการด้ อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ทังนี
้ ้ อายุการให้ ประโยชน์
โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยูร่ ะหว่าง 3 - 5 ปี
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในต่างประเทศใช้ อตั ราที่กฎหมายในแต่ละท้ องถิ่นกําหนด
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดการด้ อยค่าจะถูกบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าเพื่อรับรู้ ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการด้ อยค่า
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรับรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมีการจําหน่าย
3.8

สัญญาเช่า
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารในฐานะผู้เช่า รับรู้หนี ้สินตามสัญญาเช่าด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระตามสัญญาเช่า และรับรู้ สนิ ทรัพย์สิทธิการใช้
(Right-of-use assets) ด้ วยมูลค่าของหนี ้สินตามสัญญาเช่ารวมกับต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรก และตัดจําหน่ายสินทรัพย์
สิทธิการใช้ ด้วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ใช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
สิทธิการเช่า
สิทธิตามสัญญาเช่าแสดงในราคาทุนตัดจําหน่าย การตัดจําหน่ายใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า ซึง่ มีอายุระหว่าง 2 - 30 ปี

3.9

ประมาณการหนี ้สิน
ธนาคารรับรู้ ประมาณการหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารมีภาระหนี ้สินอันเป็ นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ ว่าจะสูญ เสียประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชําระภาระหนี ้สินดังกล่าว โดยรายการ
ประมาณการหนี ้สินที่ได้ มีการรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ แก่ ประมาณการหนี ้สินสําหรับภาระผูกพันที่เป็ นรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงิ น ประมาณการหนี ส้ ิน ผลประโยชน์ ของพนัก งานหลังออกจากงาน (หมายเหตุข้ อ 7.22)
ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้ องตามกฎหมายและประมาณการหนี ้สินอื่น
ธนาคารบันทึกประมาณการหนี ้สินเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นและเป็ นประมาณการหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารทบทวนประมาณการหนี ้สินอย่างสมํ่าเสมอ และบันทึกการเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี ้สินโดยการเพิ่มหรื อลด
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น

3.10 รายการสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
3.10.1 สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศบันทึกด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของแต่ละแห่ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงด้ วยสกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการนําเสนองบการเงิน
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3.10.2 การแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
ณ วัน ที่ ร ายงาน ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ที่ เ ป็ น ตัว เงิ น แปลงค่ า โดยใช้ อัต ราแลกเปลี่ ย น
ณ วัน ที่ ร ายงาน ยอดคงเหลือ ของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ที่ ไ ม่เ ป็ น ตัว เงิ น แปลงค่า โดยใช้ อัต ราแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรายการหรื อ ณ วันที่มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรม
กํา ไรและขาดทุน จากการซื ้อขายและแปลงค่า เงิน ตราต่า งประเทศ แสดงเป็ น กํ า ไร (ขาดทุน ) สุท ธิ จ าก
ธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
3.10.3 การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
ในการจัดทํา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารแปลงค่างบการเงินที่มีสกุล เงินที่ใช้ ใน
การดําเนินงานที่มิใช่สกุลเงินบาท โดยแปลงค่ารายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
ด้ วยอัตราอ้ างอิงของ ธปท. ณ วันที่รายงาน และแปลงค่ารายการในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ด้ วยอัตราอ้ างอิงของ ธปท. ทุกวันสิ ้นเดือน
กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็ นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ าของ
โดยรับรู้ผา่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.11 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
3.11.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยในประเทศมีก องทุน สํารองเลี ้ยงชีพ สํา หรับ พนักงานตามพระราชบัญ ญัติก องทุน
สํา รองเลี ้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริ ห ารจัด การโดยผู้จัด การกองทุน ที่เ ป็ น หน่ว ยงานภายนอก โดยธนาคาร
และบริ ษั ท ย่อ ยในประเทศ และพนัก งานจะจ่า ยเงิ น สมทบเข้ ากองทุน ตามอัต ราที่กํา หนดไว้ ซึ่ง พนัก งาน
จะได้ รับประโยชน์ดงั กล่าวตามข้ อบังคับของกองทุน
สําหรับสาขาและบริ ษัทย่อยในต่างประเทศมีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพซึ่งตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ
และการจ่ายคืนให้ แก่พนักงานสาขาและบริ ษัทย่อยในต่างประเทศเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพจัดเป็ นโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ ากองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพพนักงานจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเมื่อพนักงานได้ ให้ บริ การ
3.11.2 โครงการผลประโยชน์
ธนาคารและบริ ษัทย่อยจัดให้ มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้ แก่พนักงานตามข้ อตกลงของการจ้ างงาน
การประมาณการหนี ้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งานคํ า นวณโดยนัก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ง ใช้ เทคนิค
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) อันเป็ นประมาณการมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
ในอนาคตโดยคํานวณบนพื ้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปั จจัยอื่น ๆ
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ธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยรั บรู้ ประมาณการหนี ส้ ิน ผลประโยชน์ ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ ว ยมูล ค่า ปั จ จุบ นั ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ข องพนัก งานสุท ธิจ ากมูล ค่า
ยุติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ โ ครงการ และรั บ รู้ ค่า ใช้ จ่า ยโครงการผลประโยชน์ เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ในกํ าไรขาดทุนและกํ าไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จอื่น กํ าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.12 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั รับรู้ ด้วยจํานวนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายหรื อจะได้ รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยคํานวณ
จากกําไรหรื อขาดทุนทางภาษี ประจํางวด และใช้ อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่รายงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่แสดงในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในการคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี (ฐานภาษี ) ธนาคารรับรู้
สิน ทรัพ ย์ภ าษี เงิน ได้ รอการตัด บัญ ชี และหนี ้สิน ภาษี เ งิน ได้ รอการตัด บัญ ชีที่เกิด จากผลแตกต่า งชั่ว คราวดัง กล่า ว
ด้ วยจํานวนที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรื อจ่ายชําระหนี ้สิน โดยรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน เว้ นแต่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่วนของเจ้ าของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ าของ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบรายการได้ เมื่อธนาคารมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ นี ้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี เดียวกันสําหรับหน่วยภาษี เดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะรับรู้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ จะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะนํา
ผลแตกต่างชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกสิ ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานและปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องจะมีโอกาสได้ ใช้ จริ ง
3.13 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสว่ นของธนาคารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ และออกจําหน่ายเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉลีย่ โดยให้ นํ ้าหนักตามเวลา และจํานวนเงินที่รับชําระ
กํา ไรต่อ หุ้นปรั บลดคํานวณโดยปรั บปรุ งกําไรสุท ธิ ส่วนของธนาคารที่เป็ นของหุ้น สามัญ และจํา นวนหุ้นสามัญ ด้ ว ย
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
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เงินลงทุนสุทธิ

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์

สินทรัพย์
เงินสด
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

การวัดมูลค่ า
(เดิม)

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
/เกณฑ์คงค้ าง
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
7),8),10), มูลค่ายุติธรรม
11),12) ผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
9)
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

1), 2), 3)
4), 5), 6)

หมายเหตุ

(30,274)

59,916

- 37 -

(7,931)

574,168

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

(10,993)

607

48,591

-

-

13,613

49,807

-

472,349

58,090

-

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
/เกณฑ์คงค้ าง

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

(5,833)

8,453

(2,620)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,809

574,690

-

50,414

48,591

472,349

58,090

(8)

2,697

-

545

9,177

1,092

-

23,801

577,387

-

50,959

57,768

473,441

58,090

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

4. ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
4.1 ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานกลุม่ เครื่ องมือทางการเงินที่เกิดขึ ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม
2563 แสดงตามตาราง ดังต่อไปนี ้

รายงานประจำาปี 2563 — 145

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หลักประกันที่นําไปวางกับ
คูส่ ญ
ั ญาทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง

หมายเหตุ

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รายการใน
รายการนอก
งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

การวัดมูลค่ า
(เดิม)

-

17,507
20,464
3,216,743
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-

-

-

1,627
9,363
40,754
1,760
4,542

1,891,046

1,737

-

-

-

-

(1,627)

(1,627)
-

-

-

17,507
20,464
3,215,116

9,363
40,754
1,760
4,542

1,891,046

1,737

21,734

2,947

5,284

-

17,507
20,464
3,236,850

9,363
40,754
1,760
7,489

1,896,330

1,737

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

146 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

รวมหนีส้ ิน

ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนิ ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

หนีส้ ิน
เงินรับฝาก

13)
4)

หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทุน
/เกณฑ์คงค้ าง
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รายการใน
รายการนอก
งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทุน
/เกณฑ์คงค้ าง
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

-

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

การวัดมูลค่ า
(เดิม)
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1,627
18,702
2,364
72,754
2,788,627

144,681

37,837

(703)
-

(8,227)

-

8,930

-

5,523

-

-

-

134,347

2,370,792

-

-

-

-

-

-

-

(1,627)
(1,627)

-

-

-

-

-

-

18,702
2,364
72,051
2,787,000

136,454

37,837

8,930

5,523

134,347

2,370,792

5,758
1,042
19,575

-

1,599

11,176

-

-

-

24,460
3,406
72,051
2,806,575

136,454

39,436

20,106

5,523

134,347

2,370,792

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรือ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

รายงานประจำาปี 2563 — 147

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุ

การวัดมูลค่ า
(เดิม)

(1,852)

1,852
-

34,472

24,000
106,500
187,345
427,751
365
428,116
3,216,743
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-

19,088
56,346

(112)
-

112

-

(1,627)

-

-

24,000
106,500
189,085
427,751
365
428,116
3,215,116

32,732

19,088
56,346

1,214
2,157
2
2,159
21,734

943

-

24,000
106,500
190,299
429,908
367
430,275
3,236,850

33,675

19,088
56,346

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรือ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

148 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์

สินทรั พย์
เงินสด

9)

10),11)

7),8),

1), 2), 3)
4), 5), 6)

หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน ผ่านกําไรขาดทุน
/เกณฑ์คงค้ าง /เกณฑ์คงค้ าง
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ผ่านกําไร
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
เบ็ดเสร็ จอื่น
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
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38,415

45,220

556,797

-

(29,174)

(6,239)

(8,518)

607

49,687
8,518

43,324

-

-

-

442,584

58,013

-

(5,817)

5,817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,415

10,229

556,375

-

50,294

43,324

442,584

58,013

-

(6)

2,619

-

545

9,483

946

-

38,415

10,223

558,994

-

50,839

52,807

443,530

58,013

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

รายงานประจำาปี 2563 — 149

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หลักประกันที่นําไปวางกับ
คูส่ ญ
ั ญาทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง

หมายเหตุ

รายการใน รายการนอก
งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน

-

17,419
16,976
3,123,361
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-

104
8,368
39,505
1,673
3,360
-

(104)

(104)
-

17,419
16,976
3,123,257

8,368
39,505
1,673
3,360

21,424

2,886

17,419
16,976
3,144,681

8,368
39,505
1,673
6,246

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่าย
1,836,722
1,836,722
4,951
1,841,673

150 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

รวมหนีส้ ิน

ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนิ ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

หนีส้ ิน
เงินรับฝาก

13)
4)

หมายเหตุ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รายการใน รายการนอก
งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ผ่านกําไร
ขาดทุน
ขาดทุน
/เกณฑ์คงค้ าง /เกณฑ์คงค้ าง
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่าย

-

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
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104
18,428
2,158
51,721
2,704,898

144,316

37,371

-

(8,227)

-

8,227

-

5,488

-

-

-

129,277

2,316,035

-

-

-

-

-

-

-

(104)
(104)

-

-

-

-

-

-

18,428
2,158
51,721
2,704,794

136,089

37,371

8,227

5,488

129,277

2,316,035

5,291
1,043
19,109

-

1,599

11,176

-

-

-

23,719
3,201
51,721
2,723,903

136,089

38,970

19,403

5,488

129,277

2,316,035

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

รายงานประจำาปี 2563 — 151

-

3,123,361
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-

418,463

รวมส่ วนของเจ้ าของ

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

1,817

-

172,145

106,500

อื่น ๆ

-

(1,817)

-

-

ยังไม่ได้ จดั สรร

24,000

ทุนสํารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

เจ้ าของ

40,384

56,346

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ

19,088

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

ส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

(104)

-

-

-

-

-

-

-

3,123,257

418,463

173,962

106,500

24,000

38,567

56,346

19,088

21,424

2,315

1,461

-

-

854

-

-

3,144,681

420,778

175,423

106,500

24,000

39,421

56,346

19,088

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่ า การวัดมูลค่ า มูลค่ าตาม
มูลค่ า
มูลค่ า
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชี การวัดมูลค่ า มูลค่ าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่ าน ยุติธรรมผ่ าน ตัดจําหน่ าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่ )
31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
โอนย้ าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

152 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

10)
11)
12)
13)

9)

8)

3)
4)
5)
6)
7)

2)

1)
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เงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุนในความต้ องการของตลาดทีเ่ ป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ า ภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลทางธุรกิจเพื่อการหากํ าไรจากการขายในระยะสัน้ จัดประเภทเป็ นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกํ าไร
หรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่ อขายหรื อเงินลงทุนทัว่ ไปที่เข้ านิยามการเป็ นตราสารหนี ต้ าม TAS 32 ซึ่งกระแสเงินสดตามสัญญาไม่ได้ เป็ นการรั บเพี ยงเงินต้ นและดอกเบี ย้ จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนด ภายใต้ TFRS 9 จัดประเภทเป็ นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ อยู่ในความต้ องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ภายใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารอนุพนั ธ์ที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงซึง่ วัดมูลค่าตามเกณฑ์คงค้ าง ภายใต้ TFRS 9 วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นที่เป็ นตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ภายใต้ TFRS 9 เป็ นสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นที่เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ภายใต้ TFRS 9 เป็ นสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย และกระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการรับ
เพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนด จัดประเภทเป็ นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ที่เข้ านิยามการเป็ นตราสารหนี ้ ตาม TAS 32 และภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย และกระแสเงินสด
ตามสัญญาของเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการรับเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนด จัดประเภทเป็ นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนด ภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการรับเพียงเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กําหนด จัดประเภทเป็ นราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้ องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ภายใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ า ภายใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารหนี ้ที่ออก ภายใต้ TFRS 9 ถูกกําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เพื่อลดผลกระทบจากการวัดมูลค่าทางบัญชีที่ไม่สอดคล้ องกัน

หมายเหตุ :

รายงานประจำาปี 2563 — 153

154 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของและ
กําไรสะสม มีดงั นี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ผลกระทบจากการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้นสําหรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี ้ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ผลกระทบจากการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้นสําหรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี ้ที่วดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนเกินทุนจาก
เงินสํารอง ผลสะสมจากการ
การเปลี่ยนแปลง สําหรั บการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่ าเงินลงทุน
ป้ องกัน
มูลค่ ายุติธรรมของ
ความเสี่ยง หนีส้ ินทางการเงิน
ด้ านกระแส
ที่กาํ หนดให้ วัด
เงินสด
มูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุนอัน
เนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้ านเครดิต
28,135
2,027
(2,745)
(1,505)
445
610
(89)
29,178

(89)
356

549
(2,196)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนเกินทุนจาก
เงินสํารอง ผลสะสมจากการ
การเปลี่ยนแปลง สําหรั บการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่ าเงินลงทุน
ป้ องกัน
มูลค่ ายุติธรรมของ
ความเสี่ยง หนีส้ ินทางการเงิน
ด้ านกระแส
ที่กาํ หนดให้ วัด
เงินสด
มูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุนอัน
เนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้ านเครดิต
28,036
1,852
(2,745)
(1,505)
445
600
(70)
28,913
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(89)
356

549
(2,196)

หน่ วย : ล้ านบาท
กําไรสะสม

317,845
360
1,060
1,534
320,799
หน่ วย : ล้ านบาท
กําไรสะสม

302,645
764
1,060
1,454
305,923

รายงานประจำาปี 2563 — 155

4.2

ผลกระทบจากการใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที ่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่า นํา มาถือ ปฏิบ ตั ิแ ทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมและหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากมีการรับรู้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี ้สินตามสัญญาเช่า ตามงบการเงินรวมจํานวน 4,733 ล้ านบาท และ 4,236 ล้ านบาท
ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะของธนาคารจํานวน 4,152 ล้ านบาท และ 3,737 ล้ านบาท ตามลําดับ

5. การบริหารความเสี่ยง
5.1

ข้ อมูลการบริ หารความเสีย่ งของธนาคาร
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงของธนาคารมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริ หารความเสี่ยง กําหนดกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนดูแล
และติด ตามความเสี่ย งของธนาคารให้ อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมเพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ย ง
ของธนาคารที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารตามที่คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงได้ นําเสนอ โดยมีเป้าหมาย
ให้ อยู่ภายในขอบเขตที่กําหนด โดยเฉพาะในด้ านการดํารงเงินกองทุนให้ เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์
Basel III และเพื่อให้ สามารถดําเนินธุรกิจให้ ได้ รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
ระบบการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้ วยกระบวนการที่สําคัญ คือ การระบุความเสี่ยงสําคัญซึ่งจะส่งผล
อย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภท กระบวนการติดตามความเสี่ยง
ให้ อ ยู่ ภ ายในระดับ ที่ เ หมาะสมภายใต้ น โยบายที่ ธ นาคารกํา หนด และการรายงานความเสี่ ย งประเภทต่ า ง ๆ
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบเพื่อให้ สามารถบริ หารและ/หรื อจัดการความเสีย่ งได้ ทนั ต่อเหตุการณ์
หลักการสําคัญของระบบการบริ หารความเสี่ยง ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง มีหน้ าที่
ต้ องรับผิดชอบต่อการบริ หารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ได้ รับการอนุมตั ิ ตลอดจน
สอดคล้ องกับนโยบายความเสีย่ งโดยรวมของธนาคารที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยหน่วยงานบริ หาร
ความเสีย่ งทําหน้ าที่ติดตามและควบคุมความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ

5.2

ความเสีย่ งด้ านเครดิต
5.2.1 การบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลกู หนี ้หรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี ้ไม่สามารถชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยตามที่ตกลงไว้ ใน
สัญ ญาได้ เป็ นต้ น ซึ่งผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้ านเครดิตของธนาคาร คือ มูลค่าตามบัญ ชี สุทธิ ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน หรื อจํานวนเงินที่ธนาคารอาจต้ องจ่ายชําระตามภาระผูกพันในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
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ธนาคารได้ กําหนดกระบวนการอํานวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยง
ด้ านสินเชื่อของลูกค้ า ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและอํานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อตามระดับต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กบั ประเภท
ธุรกิจและ/หรื อขนาดของวงเงิน เป็ นต้ น ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยทัว่ ไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ใน
การขอกู้ ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเป็ นไปได้ ทาง
ธุรกิจ ความสามารถของผู้บริ หาร ตลอดจนหลักทรัพย์คํ ้าประกัน และจัดให้ มีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงของสินเชื่อเป็ นประจํา นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ มีการกําหนดเพดานต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้ านเครดิตด้ วย
5.2.2 ความเสีย่ งสูงสุดด้ านเครดิต
ตารางด้ านล่างแสดงความเสี่ยงสูงสุดด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินใด ๆ ก่อนหักหลักประกัน ความเสี่ยง
สูงสุดด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับมูลค่าที่แสดงตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเสี่ยงสูงสุดด้ านเครดิตของสัญญาคํ ้าประกันทางการเงิน คือ จํานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารจะต้ องจ่า ยตาม
ภาระการคํ ้าประกัน สําหรั บภาระผูกพันในการให้ สินเชื่ อ ความเสีย่ งสูงสุดด้ านเครดิตคือ มูลค่าเต็มของวงเงิน
สินเชื่อ

สินทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
รวม
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
สัญญาคํ ้าประกันทางการเงิน
ภาระผูกพันในการให้ สินเชื่อ
รวม
รวมความเสี่ยงด้ านเครดิต

งบการเงินรวม
2563

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563

519,036
67,560
680,902
2,189,102
3,456,600

374,779
66,143
594,127
1,896,205
2,931,254

199,100
421,290
620,390
4,076,990

161,786
376,969
538,755
3,470,009

5.2.3 หลักประกันที่ได้ รับ
ความเสี่ยงสูงสุดด้ านเครดิตที่เกิดจากเงินให้ สินเชื่อและเงินทดรองแก่ลกู ค้ า สัญญาคํ ้าประกันทางการเงินและ
ภาระผูกพันในการให้ สนิ เชื่อ ธนาคารได้ รับหลักประกันในจํานวนที่มากพอและในประเภทที่เหมาะสม ประเภทหลัก
ได้ แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง พันธบัตร หุ้นกู้ ห้ องชุด ฯลฯ รวมถึงเงินฝาก สิทธิการเช่า และสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ
เป็ นต้ น
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หนี ้สินอนุพนั ธ์
รวม

หนีส้ ินทางการเงิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาจะซื ้อคืน

รวม

44,788
46,788

-

-

-

51,446

2,000

-

-

มูลค่ าที่นํามา
หักกลบใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

37,685

13,761

สินทรั พย์ ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาว่าจะขายคืน

สินทรัพย์อนุพนั ธ์

มูลค่ าขัน้ ต้ น

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

44,788
46,788

2,000

51,446

37,685

13,761

มูลค่ าสุทธิ
ที่แสดงใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน
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(28,129)
(28,129)

-

(28,129)

(28,129)

-

(12,670)
(14,670)

(2,000)

(17,625)

(3,864)

(13,761)

มูลค่ าหักกลบตาม
มูลค่ า
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
เงื่อนไขตาม
ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ าที่ไม่ ได้ นํามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน

3,989
3,989

-

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์

7.6

7.15

7.6

7.4

57,128
276,277

219,149

586,596

67,560

519,036

12,340
229,489

217,149

535,150

29,875

505,275

รายการใน หมายเหตุ มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
งบแสดง
ประกอบ ของรายการใน รายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบการเงิน
งบแสดง
ฐานะการเงินที่ไม่ อยู่
ฐานะการเงิน ในเงื่อนไขการหักกลบ

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
5,692
สินทรัพย์
อนุพนั ธ์
5,692

-

มูลค่ า
สุทธิ

งบการเงินรวม
2563

หน่ วย : ล้ านบาท

5.2.4 การหักกลบของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงิน
ตารางด้ านล่างแสดงให้ เห็นถึงจํานวนของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้ รับการหักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน แต่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงของการสุทธิอื่นที่บงั คับใช้ หรื อข้ อตกลงที่คล้ ายกัน
อาทิ สัญญามาตรฐานต่าง ๆ และหลักประกันทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจำาปี 2563 — 157

หนี ้สินอนุพนั ธ์
รวม

หนีส้ ินทางการเงิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาจะซื ้อคืน

รวม

44,788
46,788

-

-

-

51,446

2,000

-

-

มูลค่ าที่นํามา
หักกลบใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

37,685

13,761

สินทรัพย์ ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาว่าจะขายคืน

สินทรัพย์อนุพนั ธ์

มูลค่ าขัน้ ต้ น

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

44,788
46,788

2,000

51,446

37,685

13,761

มูลค่ าสุทธิ
ที่แสดงใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน
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(28,129)
(28,129)

-

(28,129)

(28,129)

-

(12,670)
(14,670)

(2,000)

(17,625)

(3,864)

(13,761)

มูลค่ าหักกลบตาม
มูลค่ า
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
เงื่อนไขตาม
ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ าที่ไม่ ได้ นํามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน

รายการใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

3,989
3,989

-

รายการ
ระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
5,692
สินทรัพย์
อนุพนั ธ์
5,692

-

มูลค่ า
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563

7.6

7.15

7.6

7.4

56,212
218,711

162,499

440,922

66,143

374,779

11,424
171,923

160,499

389,476

28,458

361,018

หมายเหตุ มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
ประกอบ ของรายการใน รายการในงบแสดง
งบการเงิน
งบแสดง
ฐานะการเงินที่ไม่ อยู่
ฐานะการเงิน ในเงื่อนไขการหักกลบ

หน่ วย : ล้ านบาท
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รายงานประจำาปี 2563 — 159

5.2.5 คุณภาพด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงภาระผูกพันในการให้ สนิ เชื่อ และสัญญาคํ ้าประกันทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินให้ สินเชื่อ สัญญาคํ ้าประกันทางการเงิน
และภาระผูกพันในการให้ สินเชื่อ
แข็งแกร่ง
น่าพอใจ
ความเสี่ยงสูง
ด้ อยค่าด้ านเครดิต
รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้
แข็งแกร่ง
น่าพอใจ
ความเสี่ยงสูง
ด้ อยค่าด้ านเครดิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

งบการเงินรวม
2563
สินทรั พย์ ทางการเงินที่ สินทรั พย์ ทางการเงินที่มี สินทรั พย์ ทาง
ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเงินที่มีการ
นัยสําคัญของความเสี่ยง นัยสําคัญของความ ด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต

รวม

892,537
1,581,390
261,753
2,735,680

560
7,699
141,446
149,705

108,888
108,888

893,097
1,589,089
403,199
108,888
2,994,273

1,167,862
21,953
3,028
1,192,843
3,928,523

1,244
4,078
5,322
155,027

1,518
1,518
110,406

1,167,862
23,197
7,106
1,518
1,199,683
4,193,956

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
สินทรั พย์ ทางการเงินที่ สินทรั พย์ ทางการเงินที่มี สินทรั พย์ ทาง
ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเงินที่มีการ
นัยสําคัญของความเสี่ยง นัยสําคัญของความ ด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต
เงินให้ สินเชื่อ สัญญาคํ ้าประกันทางการเงิน
และภาระผูกพันในการให้ สินเชื่อ
แข็งแกร่ง
น่าพอใจ
ความเสี่ยงสูง
ด้ อยค่าด้ านเครดิต
รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้
แข็งแกร่ง
น่าพอใจ
ความเสี่ยงสูง
ด้ อยค่าด้ านเครดิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

หน่ วย : ล้ านบาท

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

720,884
1,460,469
199,762
2,381,115

311
7,673
113,166
121,150

96,230
96,230

721,195
1,468,142
312,928
96,230
2,598,495

941,115
19,029
2,954
963,098
3,344,213

595
4,078
4,673
125,823

1,505
1,505
97,735

941,115
19,624
7,032
1,505
969,276
3,567,771
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ที่ต้องพิจารณาการด้ อยค่าด้ านเครดิตตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563

400
2,895
185,567
9,006
197,868

367
2,841
163,534
7,473
174,215

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2563
ค่ าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สินทรั พย์ ทาง สินทรั พย์ ทาง สินทรั พย์ ทาง
รวม
การเงินที่ไม่ มีการ การเงินที่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึน้ อย่ างมี เพิ่มขึน้ อย่ างมี ด้ อยค่ าด้ าน
เครดิต
นัยสําคัญของ นัยสําคัญของ
ความเสี่ยงด้ าน ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต
เครดิต
ยอดต้ นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกู ตัดรายการ
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ยอดต้ นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกู ตัดรายการ
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
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62,411
1,609
(7,241)
(254)
56,525

60,552
22,629
(17,831)
(145)
65,205

53,234
48,388
(29,169)
3,685
76,138

176,197
72,626
(54,241)
3,286
197,868

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ค่ าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สินทรั พย์ ทาง สินทรั พย์ ทาง สินทรั พย์ ทาง
รวม
การเงินที่ไม่ มีการ การเงินที่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึน้ อย่ างมี เพิ่มขึน้ อย่ างมี ด้ อยค่ าด้ าน
นัยสําคัญของ นัยสําคัญของ
เครดิต
ความเสี่ยงด้ าน ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต
เครดิต
59,077
60,276
52,662
172,015
(4,876)
15,235
35,657
46,016
(5,933)
(16,437)
(23,769)
(46,139)
35
(30)
2,318
2,323
48,303
59,044
66,868
174,215

รายงานประจำาปี 2563 — 161

งบการเงินรวม
2562
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้ สินเชื่อ
รวม

ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญได้ รับคืน
หนี ้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญได้ รับคืน
หนี ้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

1,263
167,766
169,029

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ น
พิเศษ

ตํ่ากว่ า
มาตรฐาน

16,538
(150)
16,388

594
257
851

1,018
341
1,359

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ น
พิเศษ

16,015
(50)
15,965

590
257
847

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
1,101
163,745
164,846

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2562
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัย
รวม
จะสูญ
ส่ วนที่เกิน
เกณฑ์ ของ
ธปท.
10,608
(4,349)
6,259

30,188
9,515
1,516
(11,132)
30,087

90,708
25,575
(2,198)
114,085

149,654
31,189
1,516
(11,132)
(2,198)
169,029

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ตํ่ากว่ า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัย
รวม
จะสูญ
มาตรฐาน
ส่ วนที่เกิน
เกณฑ์ ของ
ธปท.
1,018
10,513
29,865
87,771
145,772
341
(4,817)
9,549
25,314
30,594
1,456
1,456
(11,059)
(11,059)
(1,917)
(1,917)
1,359
5,696
29,811
111,168
164,846
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5.3

ความเสีย่ งด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้ รับความเสียหายจากรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี ้สิน และภาระผูกพัน
อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
5.3.1 ความเสีย่ งด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้ า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้ า คือ ฐานะของเครื่ องมือทางการเงินที่ธนาคารถือครองไว้ ในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพื่อค้ า
เพื่อขายต่อ เพื่อหาประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงของราคา หรื อเพื่อหากําไรจากความแตกต่างของราคาในหลายตลาด
(Arbitrage) รวมทังเพื
้ อ่ ป้องกันความเสีย่ งของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อการค้ า
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการค้ า เกิดจากการที่ธนาคารถือครองธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
กับอัตราดอกเบี ้ยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ า ทํากําไรในระยะสัน้ หรื อเพื่อป้องกันความเสีย่ งของฐานะในบัญชีเพื่อ
การค้ า การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะที่ธนาคารถือครองและ
อาจเกิดผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราดอกเบี ้ยได้
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการที่ธนาคารมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเงินตราต่างประเทศ
ซึ่ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด ฐานะเกิ น ดุล หรื อ ขาดดุล ในเงิ น ตราต่ า งประเทศสกุ ล ใดสกุ ล หนึ่ ง เมื่ อ อัต ราแลกเปลี่ ย น
เปลีย่ นแปลง จึงอาจกระทบต่อผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใช้ ควบคุมความเสีย่ งด้ านตลาดในบัญชีเพื่อการค้ า ได้ แก่ Value-at-Risk
Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็ นต้ น โดยให้ มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงต่อ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการกํากับความเสีย่ ง เป็ นประจํา
Value-at-Risk (VaR)
VaR เป็ นมาตรวัดที่ใช้ ห ลักการทางสถิติในการประเมิน ความเสียหายสูงสุดบนส่วนเปิ ดต่อความเสี่ยงที่เป็ น
ผลจากการเปลีย่ นแปลงค่าของอัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดที่อาจเกิดขึ ้นภายใต้ ระยะเวลาและ
ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่กํา หนด ธนาคารคํา นวณ VaR เพื่อ ประเมิน ความเสี่ย งด้ า นตลาดของฐานะในบัญ ชี
เพื่อการค้ าด้ วยวิธี Historical Simulation ในระยะเวลา 1 วัน ภายใต้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 โดย การนํา
ข้ อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีตมากําหนดสถานการณ์ จําลองการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และคํานวณความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ ้น
สําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้ าของธนาคารและในระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ค่า VaR ระยะเวลา 1 วัน ที่ความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 492 ล้ านบาท และ 500 ล้ านบาท ตามลําดับ
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นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงข้ างต้ นแล้ ว ธนาคารจัดให้ มีการทดสอบภาวะวิกฤติ สําหรับฐานะใน
บัญ ชีเพื่อการค้ าอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ เพื่อใช้ ประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ ้นในภาวะที่ตลาดมี
ความผันผวนมากกว่าปกติหรื อมีวิกฤติ เพื่อให้ ธนาคารเข้ าใจฐานะความเสี่ยง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถ
วางแผนบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านตลาดได้ ดียิ่งขึ ้น
5.3.2 ความเสีย่ งด้ านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
5.3.2.1 ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์
หนี ้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับ
อัตราดอกเบี ้ยหรื อการครบกํ าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อ เมื่ออัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงของสินทรัพย์และ
หนีส้ ินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้ องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ (Net Interest
Income: NII) และ/หรื อมูลค่าของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE)
ในการควบคุมความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารกําหนดเพดานความเสี่ยง
ของผลกระทบต่ อ รายได้ ด อกเบี ย้ สุท ธิ ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ
ผลกระทบต่ อ มูล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ของส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (Economic Value of Equity Impact Limit)
ภายใต้ สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สินทุกประเภทเพิ่มขึ ้นและ
ลดลงทันทีร้อยละ 1
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1 ต่อรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ ในระดับ
ธนาคารและในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้

2563
55

ผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
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งบการเงินรวม
2562
2,200

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
(725)
1,841
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ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สําคัญ จําแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยหรื อ
ระยะเวลาครบกํ
วแต่นวนัทีใดจะถึ
น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
ดังนี ้ ้ยหรื อ
ธนาคารมีสินทรัาพหนดตามสั
ย์และหนี ้สิญนญาแล้
ทางการเงิ
่สําคัญงจํก่าอแนกตามระยะเวลาในการเปลี
่ยนอั2562
ตราดอกเบี
ระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญาแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หน่ วยดั:งล้นีา้ นบาท

สินทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
สินทรัพย์ ทางการเงิน
และตลาดเงิน ∗
รายการระหว่างธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงิ
นที่วดั มูลค่า
และตลาดเงิน ∗
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
กําไรหรือขาดทุน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
กําไรหรือขาดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินรับฝาก
หนีส้ ินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
เงินรับฝาก
และตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
และตลาดเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
กําไรหรือขาดทุน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
กําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
2563
งบการเงิ
น
รวม
รวม
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
2563
ดอกเบีย้
ที่มีการด้ อย
รวม
เปลีได้่ ยทนอั
นั ทีตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ ค่สิานด้เชืา่นอ
ดอกเบี
ย
้
ที
่
ม
ก
ี
ารด้
อ
ย
ถึงภายใน
เครดิต
ทนั อทีน
ค่ าด้ าน
1ได้เดื
ถึงภายใน
เครดิต
1 เดือน
385,330

25,517

28,793

793

-

76,804

-

517,237

385,330

25,517

28,793

793

-

76,804

-

517,237

62
15,822
62
1,365,351
15,822
1,365,351
1,788,428

53
83,044
53
470,138
83,044
470,138
382,141

947
157,728
947
272,712
157,728
272,712
498,079

4,665
324,562
4,665
148,167
324,562
148,167
24,697

8,162
97,098
8,162
7,432
97,098
7,432
-

44,047
68
44,047
5,203
68
5,203
117,518

99,235
99,235
-

57,936
678,322
57,936
2,368,238
678,322
2,368,238
2,810,863

1,788,428
106,946
106,946
-

382,141 498,079
40,491 23,452
40,491 23,452
-

24,697
37,108
37,108
-

972
972
-

117,518
10,180
7,257
10,180
7,257

-

2,810,863
219,149
7,257
219,149
7,257

57,430
57,430

19,057
76,566
19,057
76,566

-

-

19,257
136,177
19,257
136,177

7
7

200
92
200
92

2,082
2,082

∗

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ

∗
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รายงานประจำาปี 2563 — 165

สินทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
สินทรัและตลาดเงิ
พย์ ทางการเงิ
น∗ น
รายการระหว่
างธนาคาร้
เงินลงทุนในตราสารหนี
และตลาดเงิน ∗
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินรับฝาก
หนีส้ ินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
เงินรับฝาก
และตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
สินทรัและตลาดเงิ
พย์ ทางการเงิ
น* น

∗
∗

เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
ดอกเบีย้
นั ทีตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
เปลีได้่ ยทนอั
ถึดอกเบี
งภายใน
ย้
1ได้เดื
ทนั อทีน
ถึงภายใน
1 เดือน

343,179
15,970
343,179
1,329,475
15,970
1,329,475
1,354,988

44,549
68,444
44,549
379,513
68,444
379,513
316,140

8,221
118,420
8,221
202,063
118,420
202,063
566,950

1,354,988
78,124
78,124
8
8

316,140 566,950
23,494 11,533
23,494 11,533
57 24,433
57 24,433

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2562
หน่ วย : ล้รวม
านบาท
1 - งบการเงิ
5 ปี เกินนรวม
กว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
ที่หยุด
2562
รั
บ
ายได้
1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สิรูน้ รเชื
่อ
รวม
ที่หยุด
รั บรู้ รายได้
1,831
267,228
1,831
66,461
267,228
66,461
21,950

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

75,381
75,381
9,444
9,444
110,764

70,975
70,975
-

473,161
546,498
473,161
2,061,309
546,498
2,061,309
2,370,792

21,950
- 110,764
- 2,370,792
8,810
650
11,735
134,346
5,523
5,523
8,810
650
11,735
134,346
57,711
62,472
144,681
5,523
5,523
หน่ วย : ล้ านบาท
57,711นเฉพาะธนาคาร
62,472
144,681
งบการเงิ
2563
หน่ วย : ล้รวม
านบาท
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน งบการเงิ
1 - 5 ปี นเฉพาะธนาคาร
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
ดอกเบีย้
ที่มีการด้ อย
2563
นั ทีตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ ค่สิานด้เชืา่ นอ
เปลีได้่ ยทนอั
รวม
ถึดอกเบี
งภายใน
ย้
ที่มเครดิ
ีการด้ตอย
1ได้เดื
ทนั อทีน
ค่ าด้ าน
ถึงภายใน
เครดิต
1 เดือน
288,557 13,976 18,350
754
53,418
375,055

างธนาคาร
สิรายการระหว่
นทรัพย์ทางการเงิ
นที่วดั มูลค่า
และตลาดเงิน*
288,557 13,976 18,350
754
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
กําไรหรื อขาดทุน
42
11
435
1,686
28,634
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
10,338 59,512 132,982 295,054
94,626
กําไรหรื อขาดทุน
42
11
435
1,686
28,634
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
1,195,368 411,756 244,726 104,321
6,241
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
10,338 59,512 132,982 295,054
94,626
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
1,195,368 411,756 244,726 104,321
6,241
เงินรับฝาก
1,540,819 351,434 465,312
10,500
หนีส้ ินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
เงินรับฝาก
1,540,819 351,434 465,312
10,500
และตลาดเงิน
52,264 37,219 23,180
36,478
972
รายการระหว่างธนาคาร
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
และตลาดเงิน
52,264 37,219 23,180
36,478
972
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
กําไรหรื อขาดทุน
19,057
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
10
57,388
76,566
กําไรหรื อขาดทุน
19,057
ตราสารหนีาเผื้ที่อ่ออกและเงิ
ืม ตที่คาดว่- าจะเกิดขึ ้น /- ค่าเผื่อหนี10้สงสัยจะสู57,388
ไม่รวมรายการค่
ผลขาดทุนนกูด้้ ยานเครดิ
ญและดอกเบี76,566
้ยค้ างรับ
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53,418

-

375,055

38,551
68
38,551
5,203
68
5,203
117,532

86,998
86,998
-

69,359
592,580
69,359
2,054,613
592,580
2,054,613
2,485,597

117,532
12,386
6,703
12,386
6,703

-

2,485,597
162,499
6,703
162,499
6,703

-

-

19,057
133,964
19,057
133,964
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สินทรัพย์ ทางการเงิน
างธนาคาร
สินรายการระหว่
ทรัพย์ ทางการเงิ
น
∗
และตลาดเงิ
น
รายการระหว่างธนาคาร
เงินและตลาดเงิ
ลงทุนในตราสารหนี
้
น∗
เงิ
ให้ สินนเชื
่อแก่ลกู หนี ้ ้
เงินนลงทุ
ในตราสารหนี
หนีเงิส้ นินให้ทางการเงิ
สินเชื่อแก่นลกู หนี ้
บฝาก น
หนีเงิส้ นินรัทางการเงิ
รายการระหว่
เงินรับฝาก างธนาคาร
และตลาดเงิางธนาคาร
น
รายการระหว่
หนีและตลาดเงิ
้สินจ่ายคืนเมืน่อทวงถาม
ตราสารหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
หนี
้สินจ่ายคื้ทีน่อเมื
่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2562
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
รวม
ดอกเบีย้
ที่หยุด
เปลีได้่ ยทนอั
่อ
รวม
นั ทีตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ รับสิรูน้ รเชื
ายได้
ย้
ที่หยุด
ถึดอกเบี
งภายใน
ได้
ท
น
ั
ที
รั
บ
รู้รายได้
1 เดือน
ถึงภายใน
1 เดือน
331,050
15,970
331,050
1,291,748
15,970
1,291,748
1,335,184
1,335,184
76,893
76,89388

35,956
3,827
54,733 110,346
35,956
3,827
365,647
196,634
54,733 110,346
365,647 196,634
309,233 547,958

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

76,4363,378
76,436

70,672
70,6729,444-

-69,771-

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

66,461
12,893

3,378
-

9,444
110,767

69,771
-

2,003,083
2,316,035

309,233 547,958
22,685
8,297
22,6858,297-- 24,125- 24,125

12,893
8,810
8,81057,711-

650
65062,472-

110,767
11,942
5,488
11,942
5,488-

---

2,316,035
129,277
5,488
129,277
144,316
5,488

57,711

62,472

-

-

144,316

5.3.2.2 ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นในบัญชีเพื่อการธนาคาร
นในบัญญชีชีเเพืพื่อ่อการธนาคาร
การธนาคารเกี่ยวข้ องกับฐานะเงินลงทุนสุทธิ ในสาขาและ
5.3.2.2ความเสี
ความเสี่ยย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนในบั
บริ
ษัทย่อ่ยยในต่
เป็่ยนนในบั
ความเสี
กิดขึ ้นจากการเปลี
นแปลงของอั
ต ราแลกเปลี
่ยนที่มีต่อ
ความเสี
งด้ านอัางประเทศ
ตราแลกเปลี
ญชี่ยเพืงที่อ่เการธนาคารเกี
่ยวข้ อ่ยงกั
บฐานะเงินลงทุ
นสุทธิ ในสาขาและ
เงินษลงทุ
าเนินงานสุ
ทธิของหน่
างประเทศ ่ยทีนแปลงของอั
่มีสกุลเงินที่ใช้ตในการดํ
าเนิน่ยงานไม่
บริ
ัทย่นอและผลการดํ
ยในต่างประเทศ
เป็ นความเสี
่ยงทีวยงานในต่
่เกิดขึ ้นจากการเปลี
ราแลกเปลี
นที่มีตใ่อช่
สกุนลลงทุ
เงินนบาท
ความเสีา่ยเนิ
งด้นางานสุ
นอัตราแลกเปลี
นดังกล่าาวรังประเทศ
บรู้ ผ่านกํทีา่มไรขาดทุ
จอื่นาเป็เนินกํงานไม่
าไรหรืใอช่
เงิ
และผลการดํ
ทธิของหน่ว่ยยงานในต่
ีสกุลเงินนทีเบ็่ใช้ดใเสร็
นการดํ
ขาดทุ
งบการเงิ
จากการดํ่ยาเนิ
สกุ
ลเงินนจากการแปลงค่
บาท ความเสี่ยางด้
านอัตนราแลกเปลี
นดันงงานในต่
กล่าวรับารูงประเทศ
้ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ธนาคารบริ ห ารจัด การความเสี่ย งด้ านอัต ราแลกเปลี่ย นในบัญ ชี เพื่ อ การธนาคารเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า
ผลกระทบทีห่เกิารจั
ดจากการเปลี
่ยนแปลงของอั
ราแลกเปลีย่ นต่
ออัตญราส่
นกองทุนทังสิ
้ ้นของธนาคารอยู
ธนาคารบริ
ด การความเสี
่ย งด้ านอัตตราแลกเปลี
นในบั
ชี เพืวนเงิ
่ อ การธนาคารเพื
่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า่
ในระดับที่ยอมรั
บได้ ณ วันที่ย่ นแปลงของอั
31 ธันวาคม ต2563
ผลกระทบต่
ตราส่
วนเงิ
นกองทุ
สิ ้นของธนาคาร่
ผลกระทบที
่เกิดจากการเปลี
ราแลกเปลี
ย่ นต่ออัอตอัราส่
วนเงิ
นกองทุ
นทันงสิ
้ ทัง้ ้นของธนาคารอยู
เนื
่องมาจากการแข็
าของค่
เงินธัสกุนวาคม
ลบาทเที2563
ยบสกุผลกระทบต่
ลต่างประเทศร้
ยละวนเงิ
5 อยูนกองทุ
ท่ ี่ประมาณร้
ยละ 0.02
ในระดั
บที่ยอมรับได้งค่ณ
วันทีา่ 31
ออัตอราส่
นทัง้ สิอ้นของธนาคาร
เนื่องมาจากการแข็งค่าของค่าเงินสกุลบาทเทียบสกุลต่างประเทศร้ อยละ 5 อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 0.02

∗

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ

∗

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ
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5.4

ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชําระหนี ้สินและภาระผูกพันตามสัญญา
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะชําระ
ภาระผูกพันทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถนําเงินทุนไปบริ หารเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม
ในภาวะที่ตลาดเอื ้ออํานวยด้ วย
ธนาคารบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นผู้กําหนด
และสอดคล้ องกับเกณฑ์ การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของทางการโดยมีสายบริ หาร
การเงินเป็ นหน่วยงานหลักทําหน้ าที่บริ หารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจําวัน ติดตามภาวะตลาดเงิน และ
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้ านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี ้ย และคาดการณ์ แนวโน้ ม รวมถึงดําเนินกลยุทธ์
การบริ หารสภาพคล่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินกําหนดหน่วยงานความเสีย่ งด้ านตลาด
สายบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้บ่งชี ้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงให้ อยู่ภายใต้ เพดานความเสี่ยง
ที่กําหนดโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นประจํา อย่างน้ อยเดือนละครัง้
ธนาคารจัด ให้ มี แหล่งเงินทุนที่ หลากหลายโดยแหล่งเงิ นทุนหลักของธนาคารมาจากเงิ นรั บฝากจากลูกค้ า ซึ่งมีก าร
กระจายตัว ดีทั ้งในด้ า นประเภทลูก ค้ า ผู้ฝ าก ประเภทเงิน รับ ฝาก และอายุค รบกํา หนด นอกจากนี ้ ธนาคารบริ ห าร
สภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื ้อขายล่วงหน้ าและตลาดซื ้อคืน
(Swap and Repurchase Market) โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรื อลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบาท และ
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นต้ น ธนาคารมุ่งดําเนินการให้ มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่เหมาะสมตาม
สภาพตลาดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริ หารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ ชิดทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว
ซึง่ รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะสันและระยะยาวจากต่
้
างประเทศเพื่อใช้ ในการอํานวยสินเชื่อ
สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลกู ค้ าของธนาคารทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุน
ระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ ว ธนาคารจัดให้ มีสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องสูงและพร้ อมจะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เมื่อต้ องการเพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนี ้สินและภาระผูกพัน
และดําเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่ นทังในภาวะปกติ
้
และในกรณีเกิดวิกฤต โดยธนาคารดํารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ตามข้ อ กํ า หนดของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและผู้กํ า กับ ดูแ ลในแต่ ล ะประเทศที่ ป ระกอบการและตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินกําหนด
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ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ดัธนาคารมี
งนี ้ สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ดังนี ้
ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ ทางการเงิน

เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี

างธนาคารและตลาดเงิ
น ∗ 511,527
สินทรัรายการระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ∗ 511,527
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
933
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
21,326
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
933
เงินลงทุน
243,383
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
21,326
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
858,828
เงินลงทุน
243,383
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
858,828
เงินรับฝาก
2,786,155
หนีส้ ินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
172,121
เงินรับฝาก
2,786,155
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
7,257
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
172,121
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
7,257
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
200
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
หนี ้สินอนุพนั ธ์
13,608
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
200
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
2,181
หนี ้สินอนุพนั ธ์
13,608
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
2,181

5,606

104

-

5,606
4,905
21,766
4,905
334,744
21,766
859,882
334,744
859,882
24,708
43,098
24,708
43,098
20,540
57,430
20,540
57,430

104
8,051
24,468
8,051
100,351
24,468
545,029
100,351
545,029
972
972
19,057
22,980
19,057
76,566
22,980
76,566

44,047
44,047
80,916
80,916
2,958
2,958
-

ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ ทางการเงิน
างธนาคารและตลาดเงิ
น∗
สินทรัรายการระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน∗
เงินลงทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินลงทุน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินรับฝาก
หนีส้ ินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวม
2563
งบการเงิ
เกินกว่ า 5 ปี นไม่รวม
มีกาํ หนด
2563
ระยะเวลา
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีกาํ หนด
ระยะเวลา

เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
471,330
1,831
11,845
17,179
471,330
1,831
191,545
278,064
11,845
17,179
861,179
700,311
191,545
278,064
861,179
700,311
2,348,842
21,950
120,376
13,320
2,348,842
21,950
5,523
120,376
13,320
5,894
12,400
5,523
24,498
57,711
5,894
12,400
24,498
57,711

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ

∗

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ
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หน่ วย : ล้ านบาท
สินเชื่อที่มีการ
รวม
ด้ อยค่ าด้ าน
สินเชื
่ อที่มตีการ
รวม
เครดิ
ด้ อยค่ าด้ าน
เครดิต
517,237
104,499
104,499
-

517,237
57,936
67,560
57,936
759,394
67,560
2,368,238
759,394
2,368,238
2,810,863
219,149
2,810,863
7,257
219,149
7,257
19,257
57,128
19,257
136,177
57,128
136,177
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
2562
งบการเงิ
น
รวม
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีกาํ หนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2562ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีกาํ หนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรู้รายได้
473,161
20,783
49,807
473,161
76,889
102,936
649,434
20,783
49,807
428,939
70,880
2,061,309
76,889
102,936
649,434
428,939
70,880
2,061,309
2,370,792
650
134,346
2,370,792
5,523
650
134,346
19,543
37,837
5,523
62,472
144,681
19,543
37,837
62,472
144,681

∗
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ภายใน 1 ปี

เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี

สินทรัพย์ ทางการเงิน

างธนาคารและตลาดเงิ
น ∗ 374,301
สินทรัรายการระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
สินทรัพย์ทางการเงิ
นที่วดั มูลค่าด้ วย น ∗ 374,301
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
ลค่พาย์ยุทตางการเงิ
ธิ รรมผ่านนกํที่วาดไรหรื
488
สินมูทรั
ั มูลค่อาขาดทุ
ด้ วย น
สินมูทรั
นั ธ์ านกําไรหรื อขาดทุน
20,120
ลค่พาย์ยุอตนุธิ พรรมผ่
488
เงิ
น
ลงทุ
น
191,997
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
20,120
เงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
แก่
ล
ก
ู
หนี
้
730,047
เงินลงทุน
191,997
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
น
นให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
730,047
นรับฝาก น
2,471,569
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
รายการระหว่
119,059
เงินรับฝาก างธนาคารและตลาดเงิน 2,471,569
หนี
้สินจ่ายคืนาเมืงธนาคารและตลาดเงิ
่อทวงถาม
6,703
รายการระหว่
น
119,059
หนี
ที่วดั มูลค่าด้ วย
หนี ้สิ้สินนทางการเงิ
จ่ายคืนเมื่อนทวงถาม
6,703
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรมผ่
า
นกํ
า
ไรหรื
อ
ขาดทุ
น
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
หนีมูล้สินค่อนุ
ธ์ านกําไรหรื อขาดทุน
12,904ายุพตธินั รรมผ่
ตราสารหนี
10
หนี ้สินอนุพนั ้ที่อธ์ อกและเงินกู้ยืม
12,904
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
10

∗

างธนาคารและตลาดเงิ
น
สินทรัรายการระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
สินทรัพย์อนุพานั งธนาคารและตลาดเงิ
ธ์
รายการระหว่
น∗
เงิ
ลงทุ
สินนทรั
พย์นอนุพนั ธ์
เงิ
เงินนให้
ลงทุสินนเชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
นให้ สินเชื่อนแก่ลกู หนี ้
นรับฝาก น
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
รายการระหว่
เงินรับฝาก างธนาคารและตลาดเงิน
หนี
้สินจ่ายคืนาเมืงธนาคารและตลาดเงิ
่อทวงถาม
รายการระหว่
น
หนี
้สิ
น
อนุ
พ
น
ั
ธ์
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี
หนี ้สินอนุพนั ้ทีธ์่ออกและเงินกู้ยืม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่ วย : ล้ านบาท
สินเชื่อที่มีการ
ด้ อยค่ าด้ าน
สินเชื
่ อที่มตีการ
เครดิ
ด้ อยค่ าด้ าน
เครดิต
-

รวม

375,055

รวม

-

-

754
1,686
21,555
1,686
305,335
21,555
748,304
305,335

7,608
24,468
7,608
95,180
24,468
484,061
95,180

59,577
59,577222,522222,522-

--92,201-

375,055
69,359
66,143
69,359
815,034
66,143
2,054,613
815,034

748,304
14,028
42,468
14,028
42,468-

484,061
972972-

---

92,201
---

2,054,613
2,485,597
162,499
2,485,597
6,703
162,499

20,32857,388
20,328

19,057
22,980
19,057
76,566
22,980

---

---

6,703
19,057
56,212
19,057
133,964
56,212

57,388

76,566

-

-

เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
441,505
1,831
11,725
17,179
441,505
1,831
169,760
270,590
11,725
17,179
823,739
686,962
169,760
270,590
823,739
686,962
2,303,142
12,893
115,307
13,320
2,303,142
12,893
5,488
115,307
13,3205,428
12,4005,488
24,133
57,711
5,428
12,400
24,133

หน่ วย : ล้ านบาท

754

ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เกินกว่ า 5 ปี2563ไม่ มีกาํ หนด
ระยะเวลา
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีกาํ หนด
ระยะเวลา

57,711

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เกินกว่ า 5 ปี2562ไม่ มีกาํ หนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีกาํ หนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรู้รายได้
443,336
20,783--49,687
443,336
76,889
131,711-648,950
20,783
49,687
422,611
69,771
2,003,083
76,889
131,711
648,950
422,611
69,771
2,003,083
2,316,035
650--129,277
2,316,035
--5,488
650129,277
19,543--37,371
5,488
62,472
144,316
19,543
37,371
62,472

∗

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ

∗

ไม่รวมรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและดอกเบี ้ยค้ างรับ
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133,964
หน่ วย : ล้ านบาท

-

-

144,316
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5.5

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี ้แสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562
งบการเงินรวม

2563
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ทีอ่ อก
เงินกู้ยืม
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท

2562
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม

73,886
519,036

73,886
519,036

58,090
472,349

58,090
472,349

57,936
67,560
759,394
2,189,102
3,666,914

57,936
65,831
789,633
2,189,102
3,695,424

49,807
649,434
1,891,046
3,120,726

50,315
651,479
1,891,046
3,123,279

2,810,863
219,149
7,257

2,810,863
219,149
7,257

2,370,792
134,346
5,523

2,370,792
134,346
5,523

19,257
57,128
135,769
408
3,249,831

19,257
55,429
146,243
408
3,258,606

37,837
144,208
473
2,693,179

39,413
162,138
473
2,712,685
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ทีอ่ อก
เงินกู้ยืม
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท

2562
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม

70,014
374,779

70,014
374,779

58,013
442,584

58,013
442,584

69,359
66,143
815,034
1,896,205
3,291,534

69,359
64,358
827,016
1,896,205
3,301,731

49,687
648,950
1,836,722
3,035,956

50,201
660,685
1,836,722
3,048,205

2,485,597
162,499
6,703

2,485,597
162,499
6,703

2,316,035
129,277
5,488

2,316,035
129,277
5,488

19,057
56,212
133,599
365
2,864,032

19,057
54,455
144,000
365
2,872,676

37,371
143,843
473
2,632,487

38,958
161,773
473
2,652,004

เงินสด เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี ้สิน) หนี ้สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี ้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
วิธีการและข้ อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน ตามที่ได้ เปิ ดเผย
มีดงั นี ้
มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน) หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกู้ยืม คํานวณด้ วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องในตลาด
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ใช้ ราคาซื ้อขายในตลาด หรื อเทคนิ คการประเมิ นมูลค่าซึ่งอ้ างอิงจากราคาตลาด
สําหรับเครื่ องมือทางการเงินที่มีลกั ษณะและวันครบกําหนดใกล้ เคียงกัน หรื อราคาประเมินของสถาบันที่เชื่อถือได้
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การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้
- ตราสารหนี ้ที่ออกจําหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้ อตั รา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้ที่ใช้ อ้างอิงที่เผยแพร่ โดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สําหรับตราสารหนี ้ทีม่ ิได้ จดทะเบียน
ในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยจะใช้ อตั ราผลตอบแทนเสนอซื ้อเฉลีย่ ของสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตราสารหนี ้ที่ออกจําหน่ายในต่างประเทศใช้ ราคาประเมินของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เชื่อถือได้
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้ โดยง่าย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้ ราคาเสนอซื ้อ
ครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ ้นวันทําการสุดท้ ายของวันที่รายงาน แต่ถ้าหากไม่มีราคาเสนอซื ้อ
ครัง้ สุดท้ ายจะใช้ ราคาปิ ดครัง้ สุดท้ ายแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมด้ วยมูลค่ารับซื ้อคืน ณ วันที่รายงาน
- ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ อย่างแพร่หลายในตลาด ซึ่ง
อ้ างอิงราคาและ/หรื อตัวแปรจากตลาด โดยมีการพิจารณาถึงข้ อจํากัดในการซื ้อขาย สภาพคล่อง และอัตราคิดลดเพื่อใช้ ในการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว เทคนิคการประเมินมูลค่ารวมถึงการใช้ รายการซือ้ ขายในตลาดล่าสุดของผู้ซื ้อขายที่มี
ความรอบรู้ เต็ม ใจ และมีความเป็ นอิ สระต่อกัน การอ้ างอิ งมูลค่ายุติ ธรรมในปั จจุบันของเงิ นลงทุนในบริ ษั ทที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน การใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด และการใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
ตราสารหนี ้ที่ออก แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื ้อ-ขายในตลาด
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติ
ในตลาดหลักระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ในกรณีที่ไม่มีตลาดหลัก ใช้ ราคาในตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุดที่ธนาคาร
สามารถเข้ าทํารายการได้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีการเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องถูกกําหนดด้ วยราคาเสนอซื ้อขาย
ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่มีความถี่และปริ มาณการซื ้อขายเพียงพอในการให้ ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง หากตลาด
ไม่มีสภาพคล่องหรื อสินทรัพย์หรื อหนี ้สินไม่ได้ ซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าในการวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ ข้อสมมติฐานที่ผ้ รู ่ วมตลาดใช้ ในการกําหนดราคาสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน และพิจารณาปรับปรุ งมูลค่า
ในกรณีที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ มลู ค่ายุติธรรม
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ตารางต่อไปนี ้แสดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินตามระดับของลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ระดับ 1
รายการที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน 3,244
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
448
เงินลงทุนสุทธิ
123,211
หนี ้สินทางการเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
200
หนี ้สินอนุพนั ธ์
103
รายการที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
403
หนี ้สินทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออก
-

ระดับ 1
รายการที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน 1,441
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
444
เงินลงทุนสุทธิ
87,758
หนี ้สินทางการเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
รายการที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
403
หนี ้สินทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออก
-

2563
ระดับ 2 ระดับ 3

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
รวม

ระดับ 1

2562
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

8,951
65,361
624,497

45,741
22
6,122

57,936
65,831
753,830

85,478

50,315
502,855

-

50,315
588,333

19,057
55,326

-

19,257
55,429

361

39,052

-

39,413

27,638

7,762

35,803

3,117

20,374

39,655

63,146

146,651

-

146,651

-

162,138

-

162,138

2563
ระดับ 2 ระดับ 3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม

ระดับ 1

หน่ วย : ล้ านบาท
2562
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

2,939
63,892
569,017

64,979
22
5,993

69,359
64,358
662,768

80,384

50,201
484,931

-

50,201
565,315

19,057
54,455

-

19,057
54,455

-

38,958

-

38,958

7,446

156,399

164,248

3,117

7,317

84,936

95,370

144,365

-

144,365

-

161,773

-

161,773
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การกําหนดลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
ระดับ 1 - ราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่าทีไ่ ด้ จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ ข้อมูลที่ได้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมจากตลาด (Observable data)
เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่าที่ได้ จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ ข้อมูลที่ไม่มีในตลาด (Unobservable data) เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ในการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่า ธนาคารมีการปรับปรุ งมูลค่า (Valuation Adjustment) เมื่อพิจารณาว่ามีบางปั จจัยที่
ผู้ร่วมตลาดใช้ ในการกํ าหนดราคาไม่ได้ ถูกรวมอยู่ในโมเดลการประเมินมูลค่า ปั จจัยที่นํามาพิจารณา เช่น ส่วนต่าง
ระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย ความเสีย่ งด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา และสภาพคล่อง เป็ นต้ น
5.6

การดํารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทุนให้ อยูใ่ นระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ การขยายธุรกิจภายใต้
กรอบความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด โดยธนาคารมีการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้ สถานการณ์ สมมติต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการวางแผนการ
ดําเนินการด้ านเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ตามหลัก เกณฑ์ ก ารกํ ากับ ดูแ ลเงิ น กองทุ น ตามแนวทาง Basel III ของ ธปท. ได้ กํ าหนดให้ ธนาคารดํ ารงอัต ราส่ว น
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจากการดํารงอัตราส่วน
เงินกองทุนขั ้นตํ่า โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่ มตั ้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนเพิ่มมากกว่าร้ อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 และในเดือนกันยายน 2560 ธปท.
ได้ ออกประกาศเรื่ อง แนวทางการระบุและการกํ ากับ ดูแลธนาคารพาณิ ชย์ ที่ มี นัยต่อความเสี่ยงเชิ งระบบในประเทศ
(Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยกํ า หนดให้ ธ นาคารในฐานะธนาคารพาณิช ย์ที ่ม ีน ยั ต่อ
ความเสี่ย งเชิ งระบบต้ องดํารงเงิน กองทุน ส่วนเพิ่ ม เพื่ อรองรับ ความเสียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรู ปของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจากการดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํ
้ ่าอีกร้ อยละ 1
โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวที่ร้อยละ 0.5 ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 และดํารงเพิ่มเป็ น
ร้ อยละ 1 ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั ้งนี ้ อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนขั ้นตํ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตต่อสินทรัพย์เสีย่ ง เป็ นดังนี ้
2563
อัตราส่ วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่1
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น

มากกว่า 8.0
มากกว่า 9.5
มากกว่า 12.0

อัตราร้ อยละ
2562
มากกว่า 7.5
มากกว่า 9.0
มากกว่า 11.5

นอกจากนี ้ ธปท. อาจกํ าหนดให้ มี การดํารงเงิ น กองทุน เพิ่ มเติ มเพื่ อรองรับ ความเสี่ย งเชิ งระบบที่อ าจเกิ ด ขึน้ ในช่ วง
เศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.50
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กําหนดตามแนวทาง Basel III ดังนี ้

2563
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่1
ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

งบการเงินรวม

14.89
15.76
18.34

2562

อัตราร้ อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

17.01
17.01
20.04

16.33
17.28
20.10

งบการเงินรวม

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ทุนชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที่จดั สรรจากกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั ้นที่ 1
ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

17.14
17.14
20.20

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
428,010
399,842
404,418
399,842
19,088
19,088
56,346
56,346
25,000
24,000
111,500
106,500
170,314
157,182
53,184
39,600

2563
431,381
407,621
19,088
56,346
25,000
111,500
185,859
47,386

2562
406,529
406,463
19,088
56,346
24,000
106,500
170,789
33,678

(37,558)
23,760

(3,938)
66

(31,014)
23,592

(2,874)
-

70,686

72,211

69,839

71,420

502,067

478,740

497,849

471,262

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้ สนิ เชื่อแก่กลุม่ ลูกหนี ้รายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิ (หมายเหตุข้อ 7.18) ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ อนุมตั ิให้ นบั เข้ า
เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กันยายน 2563
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตามประกาศ ธปท. เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
และเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุนแรง
ช่องทางที่เปิ ดเผยข้ อมูล www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้ อมูลทางการเงิน/Basel III-หลักการที่ 3
วันที่เปิ ดเผยข้ อมูล 30 ตุลาคม 2563
ข้ อมูล ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2563
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6. การใช้ ดุลพินิจ และประมาณการทางบัญชีท่ สี าํ คัญ
6.1 การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ใช้ตงั้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ธนาคารมีการใช้ ดลุ พินิจในการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมาณการจํานวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงมูลค่าของหลักประกัน และ
การเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต การประมาณการเหล่านี ้เป็ นผลจากการนําปั จจัยหลาย ๆ ปั จจัยมาประมวลผล
การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อระดับค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นที่แตกต่างกัน
ค่า เผื่อ ผลขาดทุน ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่า จะเกิ ด ขึ น้ เป็ น ผลที่ไ ด้ จ ากการคํา นวณโดยใช้ โ มเดลที่ซ ับ ซ้ อ น และการใช้
ข้ อสมมติฐานเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ ตวั แปรต่าง ๆ ส่วนประกอบของโมเดลที่ใช้ ในการคํานวณที่เป็ นการใช้ ดลุ พินิจ
และประมาณการทางบัญชีประกอบด้ วย
- โมเดลภายในธนาคารเพื่อใช้ ในการพิจารณาระดับ ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีผลต่อการกําหนดความน่าจะเป็ น
ของการผิดนัดชําระหนี ้
- เงื่อนไขในการประเมินการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตรวมถึงเกณฑ์เชิงคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้
ต้ อ งกัน เงิน สํา รองค่า เผื ่อ ผลขาดทุน ด้ ว ยจํ า นวนเท่า กับ ผลขาดทุน ด้ า นเครดิต ที ่ค าดว่า จะเกิด ขึ ้นตลอดอายุ
(Lifetime Expected Credit Loss - Lifetime ECL)
- การจัดกลุ่มสิน ทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะความเสี่ยงด้ านเครดิตคล้ ายคลึงกันสําหรับกรณีการกัน เงินสํารอง
แบบกลุม่ ลูกหนี ้
- การพัฒนาโมเดลที่ใช้ ในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ ้น รวมถึงสูตรการคํานวณและ
ทางเลือกในการใช้ ตวั แปรต่าง ๆ
- การกําหนดความสัมพันธ์ ระหว่าง สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต ข้ อมูลเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าหลักประกัน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความน่าจะเป็ น ของการผิด นัดชํ าระหนี ้ ฐานะความเสี่ยงเมื่ อมีการผิด นัดชํ าระ และความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ ้นเมื่อมีการผิดนัดชําระ
- การพิจารณาการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็ นถ่วงนํ ้าหนักของสถานการณ์ดงั กล่าว เพื่อ
ใช้ ในการกําหนดข้ อมูลทางเศรษฐกิจในโมเดลสําหรับการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
ธนาคารมีนโยบายที่จะทบทวนโมเดลที่ใช้ ในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเป็ นประจํา
โดยใช้ ประสบการณ์จากข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตที่เกิดขึ ้นจริ ง และปรับปรุงเมื่อจําเป็ น
ใช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารประเมินการด้ อ ยค่าของเงิน ลงทุน เมื่อ มีข้อบ่งชี ก้ ารด้ อ ยค่าเกิดขึ ้นและพิจารณาว่าเงิน ลงทุน มีก ารด้ อยค่า
เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงตํ่ากว่าราคาทุน อย่างมีสาระสําคัญ และอย่างต่อเนื่อง การพิจารณา
ความมีสาระสําคัญและระยะเวลาความต่อเนื่องนี ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของธนาคาร ในการใช้ ดลุ พินิจดังกล่าว ธนาคารได้
ประเมินถึงความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและปั จจัยอื่น ซึง่ รวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้ รับความเสื่อมถอยในสถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภาวะแวดล้ อมการประกอบการในอุตสาหกรรมของ
ผู้ออกหลักทรัพย์
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ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ธนาคารกันเงินสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยใช้ สมมติฐานและดุลพินิจหลายประการในการประมาณการ ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาข้ อบ่งชี ้ที่สง่ ผลทางลบต่อความสามารถในการชําระคืนเงินให้ สนิ เชื่อของลูกหนี ้ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่ค าดว่า จะได้ รับ จากลูก หนี ้ ประมาณการกระแสเงิน สดจากหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงิน สด ผลสูญ เสีย
ที่อาจเกิดขึ ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการผิดนัดชําระหนี ้ ทังนี
้ ้ ธนาคารมีการทบทวน
ประมาณการและข้ อสมมติฐานต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
6.2

ประมาณการหนี ้สิน
ธนาคารต้ องใช้ ดุลพินิจและข้ อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ ประมาณการหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
พิจารณาจากลักษณะของรายการและสถานการณ์ ท่ีทําให้ เกิ ดประมาณการหนีส้ ิน ความเป็ นไปได้ ของการสูญ เสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชําระหนี ้สินดังกล่าว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ที่จะจ่ายในอนาคต
ทัง้ นี ้ การพิ จ ารณาได้ ทํา ขึน้ จากประสบการณ์ แ ละข้ อ มูล ที่ มี อ ยู่ข ณะที่ จัด ทํา งบการเงิ น โดยมี ก ารทบทวนจํา นวน
ที่ประมาณไว้ อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
สําหรับการประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่พนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ มีการ
ประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นผู้คํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยซึง่ ต้ องใช้ ข้อสมมติทางการเงิน
เช่น อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต เป็ นต้ น ข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น อัตรามรณะ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็ นต้ น

6.3

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
กรณี ที่ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ไม่ไ ด้ ซื อ้ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่อ ง ธนาคารกํา หนดมูล ค่า ยุติ ธ รรม โดยใช้ เ ทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่ใช้ อย่างแพร่ หลายในตลาด รวมถึงการอ้ างอิงกับราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินอื่นที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกัน การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และโมเดลการคํานวณราคา
ธนาคารได้ ใช้ ดลุ พินิจทีด่ ีที่สดุ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตามวิธีประมาณการและ
สมมติ ฐ านที่ ใช้ ในการประมาณมูล ค่ า ยุติ ธ รรมยัง คงเป็ น การคาดการณ์ ดังนัน้ การใช้ วิ ธี ก ารประมาณ และ/หรื อ
สมมติฐานในสภาวะการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอาจจะมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้

6.4

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความนิยม
การจัดทําการทดสอบการด้ อยค่าโดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนรายปี หรื อเมื่อมี
ข้ อบ่งชี ้ว่าค่าความนิยมอาจเกิดการด้ อยค่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่นํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบนันถู
้ กประมาณการ
จากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ ภายใต้ สมมติฐานของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดที่นํามาใช้ เกิดจากการใช้ ดุลพินิจที่ดีที่สดุ ของ
ธนาคาร ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อย่างไรก็ดีธนาคารได้ มีการทบทวนการ
ประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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7. ข้ อมูลเพิ่มเติม
7.1 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงิน
การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

เครื่ องมือทาง เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
การเงินที่
มูลค่ าด้ วยมูลค่ า กําหนดให้ วัด
ยุติธรรมผ่ าน มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
กําไรหรื อ ยุติธรรมผ่ าน
ขาดทุน
กําไรหรื อ
ขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
เครื่องมือทาง เงินลงทุนใน
การเงินที่วัด ตราสารทุนที่
มูลค่ ายุติธรรม กําหนดให้ วัด
ผ่ านกําไร มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่ าน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่ าด้ วย
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย

รวม

-

-

-

-

73,886

73,886

-

-

-

-

519,036

519,036

57,936
67,560
-

-

639,438

80,160

38,884

57,936
67,560
758,482

125,496

-

639,438

80,160

2,189,102
2,820,908

2,189,102
3,666,002

-

-

-

-

2,810,863

2,810,863

-

-

-

-

219,149
7,257

219,149
7,257

200
57,128
57,328

19,057
19,057

-

-

136,177
3,173,446

19,257
57,128
136,177
3,249,831
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สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

7.2

เครื่ องมือทาง เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
การเงินที่
มูลค่ าด้ วยมูลค่ า กําหนดให้ วัด
ยุติธรรมผ่ าน มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
กําไรหรื อ ยุติธรรมผ่ าน
ขาดทุน
กําไรหรื อ
ขาดทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
เครื่องมือทาง เงินลงทุนใน
การเงินที่วัด ตราสารทุนที่
มูลค่ ายุติธรรม กําหนดให้ วัด
ผ่ านกําไร มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ขาดทุน
ยุติธรรมผ่ าน
เบ็ดเสร็จอื่น กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่ าด้ วย
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย

รวม

-

-

-

-

70,014

70,014

-

-

-

-

374,779

374,779

69,359
66,143
-

-

584,904

77,864

7,677

69,359
66,143
670,445

-

-

-

-

1,896,205

1,896,205

135,502

-

584,904

77,864

2,348,675

3,146,945

-

-

-

-

2,485,597

2,485,597

-

-

-

-

162,499
6,703

162,499
6,703

56,212
56,212

19,057
19,057

-

-

133,964
2,788,763

19,057
56,212
133,964
2,864,032

เงินสด
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

เงินสด
เงินสดรับล่วงหน้ าจากธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์
และบริ การโอนเงินด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวม
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งบการเงินรวม
2563
2562
73,443
58,010

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
69,571
57,933

443
73,886

443
70,014

80
58,090

80
58,013
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7.3

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสดที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ าของลดลง
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ ้นจากการรับชําระหนี ้/
สินทรัพย์ที่เลิกใช้ งานแล้ ว
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารโอนเข้ ากําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ินและอาคารเพิ่มขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดของ
ตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืม
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
การตัดจําหน่ายส่วนลดมูลค่า

7.4

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(2,089)

(1,721)

(2,374)

(1,735)

1,167
1,025
11,637

1,471
946
-

1,167
979
11,190

1,471
943
-

(831)
29

9,038
276

(831)
29

9,038
276

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับและรายได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับและรายได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่ างประเทศ
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236,927
8,879
15,800
261,606
18
(57)
261,567

262,497
24,858
14,615
301,970
97
(1,056)
301,011

113,288
19,343
8,246
114,754
255,631
2,181
(343)
257,469
519,036

104,327
19,286
8,227
39,351
171,191
354
(207)
171,338
472,349
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับและรายได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับและรายได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่ างประเทศ

7.5

236,927
502
15,800
253,229
17
(57)
253,189

262,497
18,150
14,615
295,262
66
(1,056)
294,272

72,161
18,659
7,689
23,317
121,826
74
(310)
121,590
374,779

100,662
19,286
8,221
19,905
148,074
283
(45)
148,312
442,584

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
7.5.1 สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้ วย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
อื่น ๆ
รวม
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งบการเงินรวม
2563
มูลค่ ายุติธรรม
6
1,718
249
3,953
1,804
109
7,839

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
มูลค่ ายุติธรรม
6
1,718
249
1,973
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7.5.2

อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้ วย

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวม
รวมสินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน

7.6

งบการเงินรวม
2563
มูลค่ ายุติธรรม
38,856
11,241
50,097

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
มูลค่ ายุติธรรม
57,523
9,863
67,386

57,936

69,359

สินทรัพย์และหนี ้สินอนุพนั ธ์
มูลค่ายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงสําหรับอนุพนั ธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
2563
ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี ้ย
อื่น ๆ
รวม

มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์
38,173
28,918
469
67,560

หนีส้ ิน
23,808
33,221
99
57,128

งบการเงินรวม
จํานวนเงิน
ตามสัญญา
1,329,347
1,172,610
6,262
2,508,219

2562
มูลค่ ายุติธรรม

สินทรั พย์
32,164
17,638
5
49,807

หนีส้ ิน
17,245
20,231
361
37,837

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
1,091,796
1,064,586
9,887
2,166,269
หน่ วย : ล้ านบาท

2563
ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี ้ย
อื่น ๆ
รวม

มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์
36,759
28,918
466
66,143

หนีส้ ิน
23,025
33,187
56,212

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จํานวนเงิน
ตามสัญญา
1,265,380
1,170,629
2,434
2,438,443

2562

มูลค่ ายุติธรรม
สินทรั พย์
32,049
17,638
49,687

หนีส้ ิน
17,140
20,231
37,371

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
1,077,158
1,064,585
2,141,743

ตราสารอนุพนั ธ์ คือ ตราสารทางการเงินที่มลู ค่าผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อ้างอิงในสัญญา เช่น
อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลีย่ น ดัชนีราคา ดัชนีอตั รา หรื อมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง เป็ นต้ น จํานวนเงินตามสัญญาของ
ตราสารอนุพนั ธ์แสดงให้ เห็นถึงระดับของความผูกพันของธนาคารในตราสารอนุพนั ธ์แต่ละประเภท แต่มิได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเสีย่ งด้ านตลาดและด้ านเครดิต ตราสารอนุพนั ธ์ที่สาํ คัญของธนาคารมีดงั นี ้
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ตราสารอนุพนั ธ์ด้านอัตราแลกเปลีย่ น
- สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า คือ สัญญาที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอนาคต
โดยในสัญญาจะระบุให้ มีการส่งมอบเงินสดระหว่างคูส่ ญ
ั ญาด้ วยอัตราแลกเปลีย่ นที่ระบุไว้ ในสัญญา ณ วันที่กําหนดไว้
ในอนาคต
- สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยต่างสกุลเงิน คือ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลีย่ นเงินต้ นและดอกเบี ้ยระหว่าง
สองสกุลเงินกับคูส่ ญ
ั ญาตามระยะเวลาที่ตกลง
ตราสารอนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ย
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย คือ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลีย่ นดอกเบี ้ยกับคูส่ ญ
ั ญาตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้ น โดยจะไม่มีการแลกเปลีย่ นเงินต้ น
การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
ธนาคารทําสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยต่างสกุลเงิน และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยในการป้องกันความเสีย่ ง
ฐานะเปิ ดต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสีย่ งประเภทอัตราดอกเบี ้ยคงที่รวมถึง
ความเสี ่ย งที่เ กิด จากอัต ราแลกเปลี่ย น ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2563 มูล ค่า ตามบัญ ชีสํา หรับ ตราสารอนุพัน ธ์ ที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีสนิ ทรัพย์อนุพนั ธ์ จํานวน 363 ล้ านบาท และหนี ้สิน
อนุพนั ธ์จํานวน 1,941 ล้ านบาท ตามลําดับ
ธนาคารทําสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยต่างสกุลเงินในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในกระแสเงินสด
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงประเภทอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวหรื ออัตราดอกเบี ้ยคงที่รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบัญชีสําหรับตราสารอนุพนั ธ์ที่ใช้ ปอ้ งกันความเสีย่ งในงบการเงินรวม
และงบการเงิน เฉพาะธนาคารมี สินทรัพย์ อนุพัน ธ์ จํานวน 1,008 ล้ านบาท และหนีส้ ินอนุพัน ธ์ จํานวน 511 ล้ านบาท
ตามลําดับ
7.7

เงินลงทุนสุทธิ
7.7.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2563
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
รวม
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26,443
12,448
38,891
(7)
38,884

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
7,030
651
7,681
(4)
7,677
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เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวม
2563
มูลค่ ายุติธรรม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
มูลค่ ายุติธรรม

458,728
31,676
141,594
7,440
639,438
2,888

458,728
31,676
87,060
7,440
584,904
2,837

งบการเงินรวม
2563
มูลค่ ายุติธรรม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
มูลค่ ายุติธรรม

51,677
20,649
7,834
80,160
758,482

49,546
20,649
7,669
77,864
670,445

สําหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้ รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน ที่กําหนดให้
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่ธนาคารยังคงถือไว้ สําหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 2,039 ล้ านบาท และ 1,899 ล้ านบาท ตามลําดับ

เงินลงทุนเพือ่ ค้ า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
รวม
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งบการเงินรวม
2562
มูลค่ ายุติธรรม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
มูลค่ ายุติธรรม

8,320
198
5,095
13,613

8,320
198
8,518

รายงานประจำาปี 2563 — 185

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม

ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
รวม

เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวม
2562
มูลค่ ายุติธรรม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
มูลค่ ายุติธรรม

327,327
66,072
113,747
47,141
9,844
10,589
574,720

327,327
65,520
98,068
47,141
9,844
8,897
556,797

งบการเงินรวม
2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่ าย

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่ าย

19,328
3,929
23,257

7,032
3,197
10,229

งบการเงินรวม
2562
ราคาทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ราคาทุน

8,689
36,029
44,718
(8,611)
36,107

7,839
35,763
43,602
(8,611)
34,991

647,697

610,535

ธนาคารมีเงินลงทุนในบริ ษัทที่มีปัญ หาเกี่ ยวกับการดํารงอยู่ของกิจการ โดยเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้ าข่ายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริ ษัทจดทะเบียนที่
เข้ า ข่า ยถูก เพิ ก ถอนของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มี จํา นวน 33 บริ ษั ท ราคาทุน
จํานวน 257 ล้ านบาท และมูลค่ายุติธรรม 1 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 35 บริ ษัท ราคาทุน
จํานวน 260 ล้ านบาท และมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ 0 ล้ านบาท
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186 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีการโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่ได้ รับจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
บางส่
บริ ษ2547
ั ท บริธนาคารมี
ห ารสิ น ทรัการโอนเงิ
พ ย์ ท วี จํนาลงทุ
กัดนซึในหลั
่ ง เป็ นกทรั
บริพษย์ั ทเผืย่่ออขายที
ยของธนาคารตามราคาปิ
เมื่อวันวทีนให้
่ 30 ธัแนก่วาคม
่ได้ รับจากการปรับโครงสร้ดาของ
งหนี ้
ตลาดหลั
ก ทรัแ พก่ ย์บริ
แ ห่ษงั ทประเทศไทย
ณ พวันย์ทีท่ วี28จําธักันดวาคม
3,323 ล้ า นบาท ธนาคารบัดนของ
ทึก
บางส่ว นให้
บริ ห ารสิ น ทรั
ซึ่ ง เป็2547
น บริ ษจํัาทนวน
ย่ อ ยของธนาคารตามราคาปิ
เงิ
นสดรับจากการโอนเงิ
นลงทุนดังกล่ณาวเป็
่น และบั
นทึกจํเงิานนวน
ลงทุ3,323
นดังกล่ล้าวเป็
นหลักธนาคารบั
ทรัพย์ที่โอนให้
ตลาดหลั
ก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
วัน ทีน่ หนี
28 ้สิธันนอืวาคม
2547
า นบาท
น ทึก
บริ
ั ท ย่บอจากการโอนเงิ
ยภายใต้ ห ลัก ทรั
พ ย์ เนผืดั่ องขาย
ตามแนวปฏิ
างบันญทึชีกเกีเงิ่ ยนวกั
บ การโอนและการรั
โอนสิ
พ ย์
เงินษสดรั
นลงทุ
กล่าวเป็
นหนี ้สินอืบ่นัติ ทและบั
ลงทุ
นดังกล่าวเป็ นหลักบทรั
พย์ทนี่โทรั
อนให้
ทางการเงิ
น ณ วันทีห่ ลั31ก ทรั
ธันพวาคม
และ 2562 ธนาคารมี
จากรายการดั
งกล่าวคงเหลื
านวน
บริ ษั ท ย่อ ยภายใต้
ย์ เผื่ อ2563
ขาย ตามแนวปฏิ
บัติ ท างบัหญนีชี้สิเนกีอื่ ย่นวกั
บ การโอนและการรั
บ โอนสิอ นจํทรั
พ ย์
328
ล้
า
นบาท
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีหนี ้สินอื่นจากรายการดังกล่าวคงเหลือ จํานวน
7.7.2
7.7.2

328
ณ วันล้ทีา่ นบาท
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริ ษัทอื่นตังแต่
้ ร้อยละ 10
ขึณ้นไปของทุ
ําระแล้2563
วและไม่
าข่ายเป็
นเงินลงทุนในบริ
ย่อยและบริ
ัทร่ว้ นมของบริ
โดยจําษแนกเป็
งนี ้ 10
วันที่ 31 นธัทีน่ชวาคม
และเข้2562
ธนาคารและบริ
ษัทษย่ัทอยมี
เงินลงทุนษในหุ
ัทอื่นตันงแต่
้ กลุม่ ร้อดัยละ
ขึ ้นไปของทุนที่ชําระแล้ วและไม่เข้ าข่ายเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยจําแนกเป็
ดังนี ้
หน่ วยนกลุ
: ล้ าม่ นบาท

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริ การ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
อื่น ๆ
การสาธารณูปโภคและบริ การ
รวม
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : 2562
ล้ านบาท
2563
2562
2563
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
2563
2562
2563
2562
1
12
1
12
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
939
187
939
187
1
12
1
12
21
41
21
41
939
187
939
187
2,327
2,243
2,327
2,243
21
41
21
41
3,288
2,483
3,288
2,483
2,327
2,243
2,327
2,243
3,288
2,483
3,288
2,483

7.8

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ

7.8

นที่ น31ในบริ
ธันวาคม
และษัท2562
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี ้
เงิณนวัลงทุ
ษัทย่อ2563
ยและบริ
ร่วมสุธนาคารมี
ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี ้หน่ วย : ล้ านบาท
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัทร่ วม
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด ∗
บริษัทร่ วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด ∗
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมสุทธิ
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมสุทธิ

ประเภท ประเภท
ธุรกิจ หลักทรั พย์
ประเภท ประเภท
ที่ลงทุน
ธุรกิจ หลักทรั พย์
ที่ลงทุน
บริการ
ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
ธุรกิจการเงิน
บริ การ
บริการ
บริการ
บริ การ
บริการ

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
ร้ อยละของหลักทรั พย์
เงินลงทุน
ที่ลงทุนทางตรงงบการเงินรวม
(วิธีราคาทุน)
ร้ อยละของหลั
เงินลงทุน
และทางอ้ อกทรั
ม พย์
ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุ2562
น)
2563
2562
2563
และทางอ้ อม
2563
2562
2563
2562
69.08
69.08
362
362
35.88
201
69.08
69.08
362
362
30.00
30.00
15
15
35.88
201
22.17
22.17
118
118
30.00
30.00
15
15
14.26
14.26
13
13
22.17
22.17
118
118
508
709
14.26
14.26
13
13
(2)
(2)
508
709
506
707
(2)
(2)
506
707

∗

ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม

∗

ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม
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หน่เงิวนยลงทุ
: ล้ านนบาท
(วิธีส่วนได้ เสีย)
เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้ เ2562
สีย)
2563
2563
26
26
457
95
457
333
95
911
333
911
911
911

2562
94
820
94
441
820
109
441
273
109
1,737
273
1,737
1,737
1,737

รายงานประจำาปี 2563 — 187

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่เงิวนยลงทุ
: ล้ นานบาท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรั พย์ ร้ อยละของหลักทรั พย์
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
ที่ลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรั พย์ ร้ อยละของหลั
เงินลงทุน
และทางอ้ อกทรั
ม พย์
ที่ลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุ2562
น)
2563
2562
2563
และทางอ้ อม
บริษัทย่ อย
2563
2562
2563
2562
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
2
2
บริษัทย่ อย
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
9,261
9,261
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
2
2
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริ หารสินทรัพย์
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
2,500
2,500
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
9,261
9,261
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
19,585
19,585
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริ หารสินทรัพย์
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
2,500
2,500
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
1,500
1,500
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
19,585
19,585
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
98.71
- 105,010
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
1,500
1,500
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
99.91
99.91
4,772
4,772
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค ∗
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
98.71
- 105,010
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
90.00
1,365
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
99.91
99.91
4,772
4,772
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน∗ รวม บัวหลวง จํากัด ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
75.00
75.00
183
183
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
90.00
1,365
บริษัทร่ วม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บั∗∗
วหลวง จํากัด ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
75.00
75.00
183
183
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
69.08
69.08
362
362
บริษัทร่ วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
35.88
201
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด ∗∗
บริ การ
หุ้นสามัญ
69.08
69.08
362
362
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
30.00
30.00
15
15
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
35.88
201
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริการ
หุ้นสามัญ
22.17
22.17
118
118
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
30.00
30.00
15
15
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
14.26
14.26
13
13
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริการ
หุ้นสามัญ
22.17
22.17
118
118
รวม
144,686
38,512
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
14.26
14.26
13
13
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
(97)
(97)
รวม
144,686
38,512
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริษัทร่ วมสุทธิ
144,589
38,415
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
(97)
(97)
เงินลงทุนในบริ
ษัท้อธนาคารพี
ย่ อยและบริษทัที เพอร์
ร่ วมสุมทาตา
ธิ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
144,589
38,415
การซื

เมื่อวัน้อธนาคารพี
ที่ 20 พฤษภาคม
เข้ าซื ้อธนาคารพี
ที เพอร์ มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์ มาตา”)
การซื
ที เพอร์ ม2563
าตา ทีธนาคารได้
บีเค (PT Bank
Permata Tbk)
จาก่อวันStandard
Chartered
(“สแตนดาร์
ดชาร์ เตอร์ ทดี”)เพอร์
และมาตา
PT ทีAstra
International
Tbk (“แอสทร่
า”) มคิาตา”)
ดเป็ น
เมื
ที่ 20 พฤษภาคม
2563Bank
ธนาคารได้
เข้ าซื ้อธนาคารพี
บีเค (PT
Bank Permata
Tbk) (“เพอร์
สัจาก
ดส่วStandard
นร้ อยละ 89.12
ของหุ้นBank
ทีอ่ อกและจํ
าหน่ายได้
แล้เวตอร์
ทังหมดของเพอร์
้ ด”) และ PT มAstra
าตา (“ธุ
รกรรม”) ที่ราคา
Chartered
(“สแตนดาร์
ดชาร์
International
Tbk1,346.97
(“แอสทร่ารู”)เปี ยคิต่ดอเป็หุ้นน
(เที
กับ 2.95
ดอลลาร์
หรัฐแฯล้ วต่ทัองหมดของเพอร์
ลค่รากรรม”)
ธุรกรรมสํ
หรับ1,346.97
การเข้ าซื ้อหุ
สัดส่ยวบเท่
นร้ อายละ
89.12บาท
ของหุหรื้ นอทีอ่ 0.09
อกและจํ
าหน่าสยได้
้หุ้น โดยประมาณ)
มาตามู(“ธุ
ที่ราาคา
รูเปี้ นยจํต่านวน
อหุ้น
ร้(เที
อยละ
ท่ ่ี 33,662,797
ล้ านรูดอลลาร์
เปี ย (เทียสบเท่
ล้ านบาท หรื อมู2,282
านดอลลาร์
หรัฐฯาโดยประมาณ)
ยบเท่89.12
ากับ อยู
2.95
บาท หรื อ 0.09
หรัฐาฯกับต่อ73,722
หุ้น โดยประมาณ)
ลค่าธุรล้กรรมสํ
าหรับสการเข้
ซื ้อหุ้นจํานวน
ร้หลั
อยละ
89.12
(เทียบเท่ากันบโดนี
73,722
ล้ านบาทอหรื
ล้ านดอลลาร์
สหรั้อหุฐ้ นฯ ของเพอร์
โดยประมาณ)
งจากนั
นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
้ อยูท่ ่ี 33,662,797 ล้ านรูเปีขยองประเทศอิ
เซีย ธนาคารต้
งทํอาคํ2,282
าเสนอซื
้อเพื่อเสนอซื
มาตา
ในส่งวจากนั
นที่เหลื
้
คิดเป็ นร้ อยละ 10.88
ของหุ้นที่อนอกและจํ
หน่ายได้ แอล้งทํวทัาคํงหมดของเพอร์
้ าเสนอซื ้อเพื่อเสนอซื
มาตาจากผู
้ ถือหุ้นรายย่
อย
หลั
นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
้ อทังหมด
ของประเทศอิ
โดนีเซีย าธนาคารต้
้อหุ้นของเพอร์
มาตา
(Mandatory
Offer)
ซึ่งธนาคารได้
ําเนินการจั
า MTO
บร้ อยแล้ ว้ ถือและได้
มีกอารย
ในส่
วนที่เหลือTender
ทังหมด
้
คิดเป็ น("MTO")
ร้ อยละ 10.88
ของหุ้นที่อดอกและจํ
าหน่ดาทํยได้
แล้ วทัเสร็
งหมดของเพอร์
้ จสิ ้นเป็ นที่เรีมยาตาจากผู
หุ้นรายย่
ชํ(Mandatory
าระเงินเมื่อวัTender
นที่ 7 ตุลOffer)
าคม 2563
ส่งผลให้
ธนาคารได้ดํารับเนิหุน้ นการจั
ของเพอร์
าตาเพิเสร็
่มขึจ้นจํ
านวน
หุ้น คิมดีกเป็ารน
("MTO")
ซึ่งธนาคารได้
ดทํามMTO
สิ ้นเป็
นที่2,970,419,446
เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้
ร้ชํอายละ
่ออกและจํ
ายได้ธแนาคารได้
ล้ วทังหมดของเพอร์
้ รับหุ้นของเพอร์
มาตามาตาเพิ
การทํา่มMTO
อเป็ น2,970,419,446
รายการที่เกี่ยวเนื
ระเงิน10.59
เมื่อวันของหุ
ที่ 7 ้ ตุนลทีาคม
2563าส่หน่
งผลให้
ขึ ้นจําถืนวน
หุ้น่องกั
คิดนเป็กับน
การเข้
ซื ้อธุรกิของหุ
จจากผู
หุ้นรายใหญ่
งถือแล้เป็วนทัการรวมธุ
รกิจรายการเดี
ยวกั
โดยทํ
นทึกเสมื่เกีอ่ยนว่
ร้ อยละา10.59
้ นที้ ถ่อืออกและจํ
าหน่าจึยได้
งหมดของเพอร์
้
มาตา การทํ
า นMTO
ถือาเป็การบั
นรายการที
วเนืา่อธนาคาร
งกันกับ
การเข้ าซื ้อธุรกิจจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงถือเป็ นการรวมธุรกิจรายการเดียวกัน โดยทําการบันทึกเสมือนว่าธนาคาร
∗
∗∗
∗
∗∗

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร
ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ
- 79 - ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร
ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม
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ซื ้อส่วนได้ เสียทั ้งหมดในเพอร์ มาตาตั ้งแต่วนั ซื ้อธุรกิจ และตามที่ธนาคารจัดทํา MTO เสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงทําการปรับปรุ ง
ให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นจริ งที่ซื ้อได้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียที่มีห้ นุ อยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์ อินโดนีเซียจะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีสญ
ั ชาติอินโดนีเซียไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1
ธนาคารจึ งต้ อ งทํ า การขายหุ้น ของเพอร์ ม าตาจํ า นวน 280,427,394 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 1 ให้ แ ก่ นิ ติ บุค คลสัญ ชาติ
อินโดนีเซีย ซึง่ ธนาคารได้ ดําเนินการเสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วและได้ รับชําระเงินเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารถือหุ้นในเพอร์ มาตาทังสิ
้ ้นเป็ นจํานวน 27,681,421,384 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
98.71 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเพอร์
้
มาตา
รายการสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ที่รั บ รู้ ในงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ซื อ้ ธุร กิ จ หลัง ดํา เนิน การซื อ้ หุ้น จากผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ย
มีรายละเอียดดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ ายุติธรรมโดยประมาณ
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
อื่นๆ
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ที่ได้ มาที่ระบุได้ และหนี ้สินที่รับมาสุทธิ
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
บวก ค่าความนิยม
เงินที่จา่ ยซื ้อ
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4,640
69,227
1,617
1,020
43,733
227,260
799
6,205
10,805
365,306
299,893
4,348
733
403
3,469
5,125
313,971
51,335
(661)
30,907
81,581

รายงานประจำาปี 2563 — 189

ในการนีซ้ ึ่งเป็ นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas
Jasa Keuangan - OJK) ได้ อนุมตั ิให้ ทําการควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเข้ ากับเครื อข่ายสาขาของ
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียได้ โอนสินทรัพย์
และหนี ้สินของสาขาภายใต้ เกณฑ์ทางการอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุนได้ ไปยังเพอร์ มาตา ส่งผลให้
สินทรัพย์ หนี ้สิน และส่วนทุนของเพอร์ มาตาเพิ่มขึ ้น
การเข้ าลงทุนเพิ่มในบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
เมื่ อวัน ที่ 17 กัน ยายน 2563 ธนาคารได้ ดําเนิน การซือ้ หุ้นสามัญ ในบริ ษั ท บี เอสแอล ลีสซิ่ง จํ ากัด เพิ่ ม เติ ม จํ านวน
541,249 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 54.12 ด้ วยจํานวนเงิน 1,165 ล้ านบาท ส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของธนาคารเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 90 และบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร มูลค่าสินทรัพย์
ที่ได้ มาที่ระบุได้ และหนี ้สินที่รับมาสุทธิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ที่รับรู้ ในงบการเงินรวม ณ วันที่ซื ้อธุรกิจมี
มูลค่า 2,152 ล้ านบาท และ 215 ล้ านบาท ตามลําดับ
การซื ้อเพอร์ มาตาและการเข้ าลงทุนเพิ่มในบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
ธนาคารอยูใ่ นขันตอนการบั
้
นทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ซึง่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
กําหนดให้ สามารถจัด ทํา ให้ แ ล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เ กิ นกว่าหนึ่ง ปี นับ จากวันที่ซือ้ ดังนัน้ งบการเงินสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงถูกจัดทําขึ ้นโดยใช้ ตวั เลขประมาณการสําหรับมูลค่ายุติธรรมของรายการที่อยูร่ ะหว่าง
กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรม เมื่อการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการคํานวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ วเสร็ จ จึงทําการ
ปรับตัวเลขประมาณการดังกล่าวซึง่ รวมถึงค่าความนิยม
ข้ อมูลทางการเงินโดยรวมของบริ ษัทร่วมทังหมดที
้
่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
556
578
556
578

กําไรสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
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7.9 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
7.9.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้ ก้ ยู ืม
ตัว๋ เงิน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับและรายได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรั บสุทธิ

7.9.2

งบการเงินรวม
2563
2562
105,064
103,798
1,869,431
1,545,217
384,482
410,616
4,000
1,013
4,248
1,678
2,368,238
2,061,309
6,431
4,013
2,374,669
2,065,322
(185,567)
-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
85,394
103,048
1,592,004
1,493,427
375,349
404,930
1,866
1,678
2,054,613
2,003,083
5,126
3,894
2,059,739
2,006,977
(163,534)
-

2,189,102

1,896,205

(174,276)
1,891,046

(170,255)
1,836,722

จําแนกตามประเภทการจัดชัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

รายการที่ไม่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
รายการที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินให้ สินเชื่อ
และรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2563
2,781,073
2,337,689
104,401
91,978
2,885,474
2,429,667

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั ้นสงสัย
จัดชั ้นสงสัยจะสูญ
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินให้ สินเชื่อ
และรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2562
2,387,864
2,301,309
67,457
67,018
9,726
9,726
14,522
13,960
54,901
54,407
2,534,470
2,446,420
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งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีย อดคงเหลือ เงิน ให้ สิน เชื่อที่มี
การด้ อยค่ า ด้ านเครดิ ต ที่ มี ก ารปรั บ โครงสร้ างหนี แ้ ล้ ว จํ า นวน 48,254 ล้ า นบาท และ 43,074 ล้ า นบาท
ตามลําดับ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีย อดคงเหลือ เงิน ให้ สิน เชื่อที่มี
การด้ อยค่าด้ านเครดิตที่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้แล้ วจํานวน 44,715 ล้ านบาท
7.9.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สนิ เชื่อที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต โดยรวม
รายการเงินให้ ก้ ยู ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ ดังนี ้
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินให้ สินเชื่อรวมที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อรวมที่มีการด้ อยค่า
ด้ านเครดิตต่อเงินให้ สินเชื่อรวม
เงินให้ สินเชื่อรวมที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
หลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อรวมที่มีการด้ อยค่า
ด้ านเครดิตสุทธิตอ่ เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิ

7.9.4

104,401

79,149

91,978

78,093

3.91

3.39

4.00

3.44

34,560

28,368

31,173

28,203

1.39

1.24

1.46

1.27

จําแนกตามถิ่นที่อยูข่ องลูกหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

7.9.5

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
1,576,510
1,644,613
484,799
723,625
2,061,309
2,368,238

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
1,635,042
1,572,896
419,571
430,187
2,054,613
2,003,083

จําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
78,175
61,569
791,828
755,979
211,510
200,736
539,151
470,159
302,142
251,197
445,432
321,669
2,368,238
2,061,309
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
52,766
59,421
663,820
729,176
178,453
192,628
495,571
460,719
259,977
251,179
404,026
309,960
2,054,613
2,003,083
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7.9.6

จําแนกตามประเภทการจัดชัน้ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2563
เงินให้ สินเชื่อและ ค่ าเผื่อผลขาดทุน เงินให้ สินเชื่อและ ค่ าเผื่อผลขาดทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
ด้ านเครดิต
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
ด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่า
ด้ านเครดิต
รวม

เงินสํารองขันตํ
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั ้นสงสัย
จัดชั ้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม

2,128,431

51,013

1,852,036

44,064

139,983

62,750

114,010

56,765

106,255
2,374,669

71,804
185,567

93,693
2,059,739

62,705
163,534

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2562
เงินให้ สินเชื่อ ยอดสุทธิท่ ใี ช้ ใน อัตราที่ใช้ ใน
ค่ าเผื่อ
แก่ ลูกหนีแ้ ละ การตัง้ ค่ าเผื่อ การตัง้ ค่ าเผื่อ หนีส้ งสัยจะสูญ
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ หนีส้ งสัยจะสูญ หนีส้ งสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ ตัง้ ไว้
(ร้ อยละ)
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
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1
2
100
100
100

16,119
848
1,359
6,259
30,087
113,094
167,766
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
เงินให้ สินเชื่อ ยอดสุทธิท่ ใี ช้ ใน อัตราที่ใช้ ใน
ค่ าเผื่อ
แก่ ลูกหนีแ้ ละ การตัง้ ค่ าเผื่อ การตัง้ ค่ าเผื่อ หนีส้ งสัยจะสูญ
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ หนีส้ งสัยจะสูญ หนีส้ งสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ ตัง้ ไว้
(ร้ อยละ)

เงินสํารองขันตํ
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั ้นสงสัย
จัดชั ้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม

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

7.10 ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จากการชําระหนี ้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้ นปี

ยอดต้ นปี ของ
บริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ซอื ้ ธุรกิจ

15,910
69
15,979
15,979
(6,616)
9,363

996
45
1,041
6
1,047
(242)
805
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งบการเงินรวม
2563
เพิ่มขึน้
จําหน่ าย

1,407
228
1,635
26
1,661
(1,136)
525

(1,041)
(263)
(1,304)
(11)
(1,315)
396
(919)

อื่น ๆ

ยอดปลายปี

(25)
(1)
(26)
(26)
6
(20)

17,247
78
17,325
21
17,346
(7,592)
9,754
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ประเภททรัพย์ สนิ รอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จากการชําระหนี ้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้ นปี

งบการเงินรวม
2562
เพิ่มขึน้
จําหน่ าย

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)

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดปลายปี
15,910
69
15,979
15,979
(6,616)
9,363

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จากการชําระหนี ้ จํานวน 17,247 ล้ านบาท
ซึ่งประกอบด้ วยอสังหาริ มทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 11,643 ล้ านบาท และประเมินราคา
โดยผู้ประเมินภายใน จํานวน 5,604 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จากการชําระหนี ้ จํานวน 15,910 ล้ านบาท
ซึ่งประกอบด้ วยอสังหาริ มทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 11,025 ล้ านบาท และประเมินราคา
โดยผู้ประเมินภายใน จํานวน 4,885 ล้ านบาท

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จากการชําระหนี ้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จากการชําระหนี ้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้ นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
เพิ่มขึน้
จําหน่ าย

12,831
69
12,900
(4,532)
8,368

1,229
22
1,251
(1,061)
190

ยอดต้ นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
เพิ่มขึน้
จําหน่ าย

12,873
158
13,031
53
13,084
(4,341)
8,743

1,568
2
1,570
1,570
(515)
1,055
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(954)
(61)
(1,015)
211
(804)

(1,610)
(91)
(1,701)
(53)
(1,754)
324
(1,430)

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดปลายปี
13,106
30
13,136
(5,382)
7,754
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดปลายปี
12,831
69
12,900
12,900
(4,532)
8,368

รายงานประจำาปี 2563 — 195

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จากการชําระหนี ้ จํานวน 13,106 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย
อสังหาริ มทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 8,023 ล้ านบาท และประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
จํานวน 5,083 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จากการชําระหนี ้ จํานวน 12,831 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย
อสังหาริ มทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 8,452 ล้ านบาท และประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
จํานวน 4,379 ล้ านบาท
ธนาคารได้ เปิ ดเผยรายการที่เกิดขึ ้นตามประกาศ ธปท. เรื่ อง ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน
หมวดการบัญชีสาํ หรับการขายทรัพย์สนิ รอการขาย ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายการดังกล่าว ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
2562
กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจาก กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรั พย์ สิน ขายทรั พย์ สิน การขาย ขายทรั พย์ สิน ขายทรั พย์ สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรั พย์ สิน รอการขาย รอการขาย ทรั พย์ สิน
รอการ
รอการขาย
รอการขาย
รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขายให้ บคุ คลทัว่ ไป ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ
5
5
10
ขายให้ บคุ คลทัว่ ไป รับรู้เป็ นรายได้ ทงจํ
ั ้ านวน
423
(53)
2,120
(50)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์ สินรอการขาย

วิธีท่ใี ช้ ในการ
รั บรู้ รายได้

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
2562
กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจาก กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรั พย์ สิน ขายทรั พย์ สิน การขาย ขายทรั พย์ สิน ขายทรั พย์ สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรั พย์ สิน รอการขาย รอการขาย ทรั พย์ สิน
รอการ
รอการขาย
รอการขาย
รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขายให้ บคุ คลทัว่ ไป ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ
5
5
10
ขายให้ บคุ คลทัว่ ไป รับรู้เป็ นรายได้ ทงจํ
ั ้ านวน
383
(23)
1,012
(45)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์ สินรอการขาย

วิธีท่ใี ช้ ในการ
รั บรู้ รายได้
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ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563)
อุปกรณ์
สินทรั พย์ สิทธิการใช้
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ า
อื่น ๆ
รวม
4,733
4,733

7,505
793
20,661 3,492
(676)
-

3,257
413
12,274
607
(207)
22,525 2,224
- 2,129
149
655
619
40
66,107 10,353

(5)
(70)
218

203
(591)
1,210
(251)
(36)
86
930 (1,214)
824
(378)
2,811
(265)
387
(287)
14,724 (2,757)

554
7,845
(4)
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(649)
(649)

56
7
(12)
9
81
(27)
(2)
112

91
(59)
(32)

ราคาทุน
ยอด
ยอด รายการ เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/ สุทธิของ อื่น ๆ
ต้ นปี ต้ นปี ของ ปรั บปรุ ง รับโอน โอนออก ค่ าเสื่อม
บริ ษัท ต้ นงวด
ราคา
ย่ อย
สะสม
ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ

7.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ยอด
ต้ นปี

-

2,689
948
13,847
5,395
(169)
(59)
24,474 18,946
7,389
3,323
123
757
92,623 25,353

8,938
31,869
(494)

ยอด
ปลายปี

งบการเงินรวม
2563

184
323
1,064
1,215
528
3,314

218
1,250
(11)
1,550
1,655
173
4,835

-

(364) (649)
(5,791)
69
(1,115)
(263)
2,163
(5,301) (649)

-

66
403
(2) 1,175
(5)
(6)
7 20,452
(29) 2,578
(16) 2,971
21 27,573

-

2,286
12,672
(163)
4,022
4,811
352
757
65,050

8,938
31,869
(494)

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ค่ าเสื่อม จําหน่ าย/ โอน อื่น ๆ ยอด ที่ดิน อาคาร
ปลายปี และอุปกรณ์
ต้ นปี ของ ราคา
โอน ออกไป
สุทธิ
บริ ษัท
สุทธิกับ
ย่ อย
ราคาทุน
ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ

หน่ วย : ล้ านบาท

196 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
35
1,683
1,112
2,830

7,612
20,823
(704)
3,519
12,338
(217)
22,503
646
66,520
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(178)
(1,436)
(1,136)
(2,759)

(2)
(7)
-

ราคาทุน
ยอดต้ นปี เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/
รับโอน โอนออก

(119)
(64)
10
(76)
(3)
(484)

(105)
(155)
28

อื่น ๆ

3,257
12,274
(207)
22,674
619
66,107

7,505
20,661
(676)

ยอด
ปลายปี

727
4,228
(48)
19,046
23,953

-

ยอดต้ นปี

421
1,177
(14)
1,516
3,100

(178)
(1,425)
(1,603)

-

(22)
(10)
3
(68)
(97)

-

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ค่ าเสื่อม จําหน่ าย/ อื่น ๆ
ราคา
โอน

งบการเงินรวม
2562

948
5,395
(59)
19,069
25,353

-

ยอด
ปลายปี

2,309
6,879
(148)
3,605
619
40,754

7,505
20,661
(676)

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท

รายงานประจำาปี 2563 — 197

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563)
อุปกรณ์
สินทรั พย์ สิทธิการใช้
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ า
อื่น ๆ
รวม
-

2,214
12,230
(207)
21,537
- 4,152
585
63,790 4,152

7,499
20,608
(676)

(5)
(18)
219

141
(444)
914
(251)
(35)
86
727
(923)
313
(7)
2,740
(223)
381
(242)
12,751 (1,808)

7,573
(3)
(502)
(502)

-
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49
23
(12)
13
113
(10)
(1)
280

111
27
(33)

ราคาทุน
ยอด รายการ เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/ สุทธิของ อื่น ๆ
ต้ นปี ปรั บปรุ ง รั บโอน โอนออก ค่ าเสื่อม
ต้ นปี
ราคาสะสม

1,458
12,916
(168)
21,354
4,571
2,507
723
78,663

7,605
28,190
(493)

ยอด
ปลายปี
773
5,374
(59)
18,197
24,285

ยอด
ต้ นปี

107
1,225
(10)
1,389
1,184
58
3,953

-

ค่ าเสื่อม
ราคา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563

(218)
(5,769)
69
(919)
(6)
2,288
(4,555)

(502)
(502)

15
6
(5)
9
(3)
22

-

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
จําหน่ าย/ โอนออกไป อื่น ๆ
โอน
สุทธิกับ
ราคาทุน

175
836
(5)
18,676
1,178
2,343
23,203

-

ยอด
ปลายปี

1,283
12,080
(163)
2,678
3,393
164
723
55,460

7,605
28,190
(493)

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท

198 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

32
1,589
1,071
2,692

7,607
20,766
(704)
2,404
12,291
(217)
21,391
624
64,162

(178)
(1,388)
(1,109)
(2,684)

(2)
(7)
(44)
(61)
10
(55)
(1)
(380)

(106)
(151)
28

อื่น ๆ

2,214
12,230
(207)
21,537
585
63,790

7,499
20,608
(676)
614
4,211
(48)
18,205
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

-

ยอด
ปลายปี

1,441
6,856
(148)
3,340
585
39,505

7,499
20,608
(676)

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีอปุ กรณ์ ที่คิดค่าเสื่อมราคาทังจํ
้ านวนแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 15,187 ล้ านบาท และ
15,115 ล้ านบาท ตามลําดับ

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีอปุ กรณ์ที่คดิ ค่าเสือ่ มราคาทังจํ
้ านวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานอยูซ่ งึ่ มีราคาทุน จํานวน 17,001 ล้ านบาท และ
15,761 ล้ านบาท ตามลําดับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารได้ มีการตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ ราคาประเมินที่ได้ จากผู้ชํานาญการประเมินราคาอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 ของการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม (การกําหนดระดับของลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 5.5)

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

ราคาทุน
ยอดต้ นปี เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/
รับโอน โอนออก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ยอด
ยอดต้ นปี
ค่ าเสื่อม จําหน่ าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
ราคา
โอน

รายงานประจำาปี 2563 — 199

200 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

7.12 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2563
ยอด
ต้ นปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,852
ค่าความนิยม
อื่น ๆ
776
รวม
4,628

ราคาทุน
ยอด เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/ อื่น ๆ
ต้ นปี ของ รั บโอน โอนออก
บริ ษัท
ย่ อย
ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ
1,389
598 (635) (504)
- 31,662
- (1,857)
466
136
- 233
1,855 32,396 (635) (2,128)

ยอด
ปลายปี

4,700
29,805
1,611
36,116

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอด ยอด ค่ าตัด จําหน่ าย/ อื่น ๆ
ต้ นปี ต้ นปี ของ จําหน่ าย โอนออก
บริ ษัท
ย่ อย
ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ
2,868 497
667
(436)
(5)
- 217
2,868 714
667
(436)
(5)

ยอด ค่ าความนิยม
ปลายปี และสินทรั พย์
ไม่ มีตัวตนอื่น
สุทธิ
3,591
217
3,808

1,109
29,805
1,394
32,308

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2562
ราคาทุน
ยอดต้ นปี เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/ อื่น ๆ
รั บโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,728
8,918
(50) (7,744)
อื่น ๆ
581
203
(7)
(1)
รวม
3,309
9,121
(57) (7,745)

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดต้ นปี ค่ าตัด จําหน่ าย/ อื่น ๆ
จําหน่ าย โอนออก
2,229
688
(36)
(13)
2,229
688
(36)
(13)

ยอด
ปลายปี
3,852
776
4,628

ราคาทุน
ยอดต้ นปี เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/ อื่น ๆ
รั บโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3,520
335
(406)
อื่น ๆ
776
136
รวม
4,296
471
(406)
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอด ยอดต้ นปี ค่ าตัด จําหน่ าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จําหน่ าย โอนออก
3,449 2,623
499 (212)
912
4,361 2,623
499 (212)
-

ราคาทุน
ยอดต้ นปี เพิ่มขึน้ / จําหน่ าย/ อื่น ๆ
รั บโอน 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
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอด ยอดต้ นปี ค่ าตัด จําหน่ าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จําหน่ าย โอนออก
3,520 1,997
664
(35)
(3)
776
4,296 1,997
664
(35)
(3)

ยอด สินทรั พย์ ไม่ มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,868
984
776
2,868
1,760
หน่ วย : ล้ านบาท

ยอด สินทรั พย์ ไม่ มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,910
539
912
2,910
1,451
หน่ วย : ล้ านบาท
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ยอด สินทรั พย์ ไม่ มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,623
897
776
2,623
1,673

รายงานประจำาปี 2563 — 201

7.13 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สิน ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี ส้ ิ น ภาษี เงิ น ได้ รอการตัด บัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
7,940
4,542
2,448
2,364
5,492
2,178

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2,083
3,361
2,589
2,159
(506)
1,202

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี มีดงั นี ้

ยอดต้ นปี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
การวัดมูลค่ า ยอดต้ นปี
ยอดต้ นปี รายการที่ รายการที่
ใหม่ ตาม
ณ วันที่
ของบริ ษัท รับรู้ ในกําไร รับรู้ในกําไร
1 มกราคม ย่ อย ณ วันที่ หรื อขาดทุน ขาดทุน
TFRS 9
2563
ซือ้ ธุรกิจ
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

3,766

(1,598)

2,168

-

862

410

2,965

6,405

-

618

618

-

134

(192)

549

1,109

7,910
1,324
267
3,782
7,452
24,501

2,716
1,736

10,626
1,324
267
3,782
7,452
26,237

1,326
251
24
2,274
3,875

(2,502)
166
(87)
1,416
3,659
3,648

(7)
5
(1,363)
224
(923)

(2,917)
(10)
1,446
(51)
1,982

6,526
1,490
426
5,305
13,558
34,819

8,360

1

8,361

12

(842)

(340)

3,297

10,488

170
5,651
8,142
22,323

(170)
(169)

5,651
8,142
22,154

246
18
276

(43)
(256)
1,846
705

2,882
2,542

(21)
374
3,650

203
8,274
10,362
29,327

2,178

1,905

4,083

3,599

2,943

(3,465)

(1,668)

5,492
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ยอดต้ นปี

งบการเงินรวม
2562
รายการที่รับรู้ ใน รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สิน
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

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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
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ยอดต้ นปี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
หนี ้สินทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

การวัดมูลค่ า
ใหม่ ตาม
TFRS 9

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ยอดต้ นปี รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
ณ วันที่
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1 มกราคม
ขาดทุน
2563

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

3,765

(1,661)

2,104

861

270

2,965

6,200

-

618

618

134

(192)

549

1,109

7,159
906
267
3,728
7,390
23,215

2,715
1,672

9,874
906
267
3,728
7,390
24,887

(2,184)
170
(47)
1,391
3,476
3,801

(7)
5
(1,395)
225
(1,094)

(4,661)
(7)
1,447
9
302

3,022
1,076
218
5,171
11,100
27,896

8,084

-

8,084

(914)

(580)

3,307

9,897

171
5,621
8,137
22,013

(171)
(171)

5,621
8,137
21,842

(247)
2,031
870

2,795
2,215

(21)
189
3,475

8,148
10,357
28,402

1,202

1,843

3,045

2,931

(3,309)

(3,173)

(506)
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ยอดต้ นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
รายการที่รับรู้ ใน รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สิน
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

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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

7.14 เงินรับฝาก
7.14.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
165,912
113,067
1,435,331
1,145,106
1,205,884
1,109,151
3,736
3,468
2,810,863
2,370,792
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
117,532
110,767
1,344,763
1,135,203
1,020,310
1,067,329
2,992
2,736
2,485,597
2,316,035

รายงานประจำาปี 2563 — 205

7.14.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องผู้ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

เงินบาท
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
2,142,797
42,293
20,666
2,205,756

2563
ต่ างประเทศ
143,407
96,233
365,467
605,107

งบการเงินรวม
รวม
2,286,204
138,526
386,133
2,810,863

ในประเทศ
1,990,674
36,793
21,716
2,049,183

หน่ วย : ล้ านบาท
2562
ต่ างประเทศ
125,212
53,203
143,194
321,609

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินบาท
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
2,143,259
42,260
13,174
2,198,693

2563
ต่ างประเทศ
143,390
54,208
89,306
286,904

รวม
2,286,649
96,468
102,480
2,485,597

ในประเทศ
1,991,263
36,768
14,811
2,042,842

รวม
2,115,886
89,996
164,910
2,370,792

2562
ต่ างประเทศ
125,201
52,068
95,924
273,193

รวม
2,116,464
88,836
110,735
2,316,035

7.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี ้สิน)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี ้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่ างประเทศ
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27,222
9,742
17,355
13,606
67,925

100
42,460
19,052
10,142
71,754

74,210
15,332
2,518
59,164
151,224
219,149

27,824
13,357
1,179
20,232
62,592
134,346
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่ างประเทศ

27,222
5,895
17,355
14,060
64,532

100
42,459
19,052
10,449
72,060

63,059
15,378
2,537
16,993
97,967
162,499

26,811
13,389
1,208
15,809
57,217
129,277

7.16 หนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เป็ นหนี ้สิน
ทางการเงินที่กําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จํานวน 19,057 ล้ านบาท โดยผลสะสมของ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงความเสี่ยงด้ านเครดิตที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จํานวน 1,786 ล้ านบาท และส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายชําระเมื่อครบกําหนด
5,544 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนี ้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เป็ นหนี ้สินทางการเงินเพื่อค้ าจํานวน 200 ล้ านบาท
7.17 ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
7.17.1 จําแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตัว๋ แลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวม

ในประเทศ

2563
ต่ างประเทศ

รวม

814
507
1,321

75,100
59,835
(79)
134,856

75,100
59,835
814
507
(79)
136,177
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หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ในประเทศ
8
838
846

2562
ต่ างประเทศ

รวม

99,530
49,757
(5,452)
143,835

99,530
49,757
8
838
(5,452)
144,681

รายงานประจำาปี 2563 — 207

ในประเทศ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
หุ้นไม่
กู้ไมม่ีหดลั้ อกยสิประกั
ทธิแนละ
หุ้นไม่
กู้ดม้ อีหยสิ
ธิ น
ลักทประกั
หุตั้ นว๋ แลกเงิ
กู้ด้อยสินทธิ
อืตั่นว๋ แลกเงิ
ๆ น
หัอื่นก ๆส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
หัก ส่วรวม
นลดมูลค่าเงินกู้ยืม

ในประเทศ
--365365365365

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563
ต่ างประเทศ
2563
ต่ างประเทศ
75,100
58,578
75,100
58,578-(79)133,599
(79)

รวม
75,100
58,578
75,100
58,578365(79)
365
133,964
(79)

133,599

133,964

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
ในประเทศ
ในประเทศ
-84738
473481481

หน่ วย : ล้ านบาท
2562 หน่ วย : ล้ านบาท
ต่ างประเทศ
รวม
2562
ต่ างประเทศ
รวม
99,530
99,530
49,757
49,757
99,530
99,530
49,757
49,7578
-4738
(5,452)(5,452)
473
143,835
144,316
(5,452)
(5,452)
143,835

144,316

7.17.2 จําแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วันครบกําหนดไถ่ถอน และอัตราดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2562
7.17.2 จํและ
าแนกตามประเภทตราสาร
สกุลเงิน วันครบกําหนดไถ่ถอน และอัตราดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562
หน่ วย : ล้ านบาท
ประเภท
ประเภท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุหุ้้ นนกูกู้้ ไดม่้ อดยสิ
ทธิทธิและไม่มีหลักประกัน
้ อยสิ
ยสิททธิธิ
หุหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
หุหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ
ตัหุ้วน๋ แลกเงิ
กู้ด้อยสินทธิ
อืตั่นว๋ แลกเงิ
ๆ น
หัอื่นก ๆส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวม ลค่าเงินกู้ยืม
หัก ส่วนลดมู

สกุลเงิน
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ดอลลาร์
ดอลลาร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ
ดอลลาร์
ดอลลาร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ
อิดอลลาร์
นโดนีเซีสยหรั
รูเปีฐฯย
อินโดนีบาท
เซียรูเปี ย
บาท
บาท
บาท

ประเภท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุหุ้้ นนกูกู้้ ไดม่้ อดยสิ
ทธิทธิและไม่มีหลักประกัน
้ อยสิ
ยสิททธิธิ
หุหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ตัหุ้วน๋ แลกเงิ
กู้ด้อยสินทธิ
อืตั่นว๋ แลกเงิ
ๆ น
อืหั่นก ๆส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
หัก ส่วรวม
นลดมูลค่าเงินกู้ยืม

สกุลเงิน
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ดอลลาร์
ดอลลาร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ
ดอลลาร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ
ดอลลาร์
บาทสหรัฐฯ
ดอลลาร์
บาท
บาท
บาท

∗

144,681
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ นวย : ล้ านบาท
ครบกําหนด อัตราดอกเบีย้
จํานวนเงิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร2563
2562
ครบกําหนด อัตราดอกเบีย้
จํานวนเงิน
2563 - 2571 3.875% - 5.00%
75,100
99,530
2563
2562
2572
2577
3.733%
9.025%
36,048
49,757
2563 - 2571 3.875% - 5.00%
75,100
99,530
∗
∗
5.00%
22,530
2572-- 2577 3.733%
- 9.025%
36,048
49,757∗
2563
0.00%
- 1.00%
8-∗
5.00%
22,53025632563
- 2567 0.00%
0.00%
3654738
- 1.00%
(79)
(5,452)
2563 - 2567
0.00%
365
473
133,964
144,316
(79)
(5,452)
133,964

รวม

∗

2563 - 2567 0.00% - 1.40%

หน่ นวย : ล้ านบาท
จํานวนเงิ
2563
2562
จํานวนเงิน
75,100
99,530
2563
2562
36,048
49,757
75,100
99,530
22,530
36,048
49,7571,257
-22,530
814
81,257
507
8388
814
(79)
(5,452)
507
838
136,177
144,681
(79)
(5,452)
136,177

รวม
ประเภท

งบการเงินรวม
ครบกําหนด อัตราดอกเบีย้
งบการเงินรวม
ครบกําหนด อัตราดอกเบีย้
2563 - 2571 3.875% - 5.00%
2572
2563 -- 2577
2571 3.733%
3.875%--9.025%
5.00%
∗
∗
5.00%
2572 -- 2577 3.733%
- 9.025%
2564
11.75%
-∗
5.00%∗
25632564
- 2564 0.00%
- 1.95%
11.75%
2563 -- 2564
2567 0.00%
0.00% -- 1.95%
1.40%
2563

144,316

ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร อัตราผลตอบแทนเริ่ มต้ นร้ อยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนาคารสามารถใช้ สิทธิไถ่ถอน
ตราสารก่อนกําหนดครัง้ แรก จากนันอั
้ ตราผลตอบแทนจะถูกปรับตามอัตราอ้ างอิงทุก ๆ 5 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร
อัตราผลตอบแทนเริ
่ มต้ นร้ อยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนาคารสามารถใช้ สิทธิไถ่ถอน
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ตราสารก่อนกําหนดครัง้ แรก จากนันอั
้ ตราผลตอบแทนจะถูกปรับตามอัตราอ้ างอิงทุก ๆ 5 ปี
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7.18 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกําหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จํานวน 450 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 9.025 ต่อ ปี
เพื ่อ ทดแทนหุ้น กู้ด้ อ ยสิท ธิป ระเภทไม่ม ีห ลัก ประกัน ครบกํ า หนดไถ่ถ อนปี 2559 อัต ราดอกเบี ้ยร้ อ ยละ 8.25 ต่อ ปี
จํานวน 150 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 8.375 ต่อปี จํานวน 300 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามที่ธนาคารได้ ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดและได้ รับอนุญ าต
จาก ธปท. แล้ ว และเนื่องจากเป็ นการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในราคาตลาดซึ่งตํ่ากว่าราคาที่ตราไว้ ธนาคารได้ บนั ทึกบัญชีสาํ หรับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ากับ 259 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (9,535 ล้ านบาท) และ
จะตัดจําหน่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนาคาร
ซึ่งมีข้อกําหนดให้ ธนาคารสามารถตัดหนี ้ตามตราสารเป็ นหนี ้สูญได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ไ ด้ รับ อนุม ตั ิจ ากมติที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํา ปี ครั ง้ ที่ 14 เมื่อ วัน ที่ 12 เมษายน 2550 จํา นวน 1,200
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.733 ต่อปี ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เป็ นจํานวน 1,200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ อนุมตั ิให้ นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่
25 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ น
ตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคาร ซึ่งมีข้อกําหนดให้ ธนาคารสามารถตัดหนี ้ตามตราสารเป็ นหนี ้สูญได้
ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดต่อผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 จํานวน 750 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไม่มีกําหนดระยะเวลาชําระคืน แต่ธนาคารมีสทิ ธิ
ไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นบั จากวันที่ออกตราสาร อัตราผลตอบแทนเริ่ มต้ นร้ อยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนาคารสามารถ
ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนตราสารก่อนกําหนดครัง้ แรก จากนันอั
้ ตราผลตอบแทนจะถูกปรับตามอัตราอ้ างอิงทุก ๆ 5 ปี ทังนี
้ ้ ธนาคาร
ได้ รับเงินสุทธิ จากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เป็ นจํานวน 750 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ อนุมตั ิ
ให้ นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กันยายน 2563 ธนาคาร
แสดงรายการดังกล่าวเป็ นหนี ้สินทางการเงิน โดยพิจารณาถึงภาระผูกพันตามสัญญา และสิทธิ ตามกฎหมายที่ระบุ
ไว้ ในการเสนอขาย
7.19 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาทบทวนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 ซึง่ อนุมตั ิเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร และมีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการทั ้งประเภทด้ อยสิทธิ และไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ (รวมเรี ยกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อ ในประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้ อมกันในคราวเดียวกัน หรื อธนาคาร
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จะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ ห้ นุ กู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการมีระยะเวลา
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้ ห้ นุ กู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้
มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับข้ อกําหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน 500 ล้ านหุ้น
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้
(หมายเหตุข้อ 7.24)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่วา่ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ
มีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสัน้ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี ้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี ้ยในปี ที่ไม่มีกําไร (รวมเรี ยกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ านบาท หรื อ
มูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ ภายในวงเงินดังกล่าวหักด้ วยจํานวนหุ้นกู้ที่ได้ ออก
ตามวงเงินดังกล่าวแต่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้ อม
กันในคราวเดียวกัน หรื อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้ อมกันในคราวเดียวกัน หรื อธนาคารจะ
ทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นคราว ๆ ไป และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออก
และเสนอขายควบกับหรื อพร้ อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทังนี
้ ้ ให้ ห้ นุ กู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลา
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวอาจมีการให้ สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
กํ าหนดก็ ได้ และ/หรื อ อาจมี การให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นกู้ในการเรี ยกให้ ธนาคารไถ่ถอนก่อนครบกํ าหนดได้ โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ได้ รับ อนุมัติจากมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจํ าปี ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.25 ต่อปี จํานวน 400 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.80 ต่อปี จํานวน 800 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ทั ้งนี ้ ธนาคารได้ รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจํานวน 1,196 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
และต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 3.25 ต่อปี จํานวน 400 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.80 ต่อปี จํานวน 800 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ ว
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เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ได้ รับ อนุมัติจากมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจํ าปี ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.75 ต่อปี จํานวน 400 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.875 ต่อปี จํานวน 800 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ทังนี
้ ้ธนาคารได้ รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจํานวน 1,194 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
2.75 ต่อปี จํานวน 400 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่วา่ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ
มีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั ้น หุ้นกู้อนุพนั ธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี ้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี ้ยในปี ที่ไม่มีกําไร (รวมเรี ยกว่า “หุ้นกู้”)
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ านบาท หรื อมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ
โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้
ภายในวงเงิ น ดังกล่าว หัก ด้ วยจํ านวนหุ้น กู้ท่ี ได้ อ อกตามวงเงิ น ดังกล่าวแต่ยังไม่ได้ รับ การไถ่ ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้ นี ้
ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้ อมกันในคราวเดียวกัน หรื อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เป็ นคราว ๆ ไป และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขาย
ควบกับหรื อพร้ อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทังนี
้ ้ ให้ ห้ นุ กู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน
100 ปี และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวอาจมีการให้ สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดก็ได้
และ/หรื อ อาจมีการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการเรี ยกให้ ธนาคารไถ่ถอนก่อนครบกําหนดก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ได้ รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจํ าปี ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00 ต่อปี จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ทังนี
้ ้ธนาคารได้ รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจํานวน 999 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
3.30 ต่อปี จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ธนาคารได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ได้ รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจํ าปี ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.05 ต่อปี จํานวน 600 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.45 ต่อปี จํานวน 600 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทังนี
้ ้ธนาคารได้ รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจํานวน 1,198 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
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7.20 การออกหุ้นกู้ภายใต้ Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทัง้ ที่เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ และหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภายใต้ Medium Term Note Program วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อมูลค่าที่เทียบเท่า
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้ เสนอขายในตลาดต่างประเทศ และ/หรื อ ในประเทศ ทังนี
้ ้ อาจจะมี
การให้ สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด และ/หรื อ อาจจะมีการให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ในการเรี ยกให้
ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการชําระคืน โดยให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ดําเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารยังไม่ได้ มีการออก
หุ้นกู้ตามมติดงั กล่าว
7.21 ประมาณการหนี ้สิน
ประมาณการหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

ยอดต้ นปี
การวัดมูลค่าใหม่ตาม TFRS 9
ยอดต้ นงวดของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
ตัดจําหน่าย/ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

ภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของ
ภาระผูกพันในการให้ สินเชื่อและสัญญาคํ ้าประกัน
ทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
18,702
16,519
5,782
292
7,054
3,958
(4,524)
(1,775)
27,306
18,702

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
18,428
16,311
5,315
5,421
3,880
(4,099)
(1,763)
25,065
18,428

งบการเงินรวม
2563
2562
14,640
13,272

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
13,988
12,998

9,006
3,660
27,306

7,473
3,604
25,065

5,430
18,702

5,430
18,428

7.22 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
7.22.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ประเภทโครงการสมทบเงิน สํา หรับ งบการเงิน รวม จํ า นวน 1,411 ล้ า นบาท และ 1,247 ล้ า นบาท และ
สําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 1,160 ล้ านบาท และ 1,127 ล้ านบาท ตามลําดับ
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7.22.2 โครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยในประเทศมีโครงการผลประโยชน์ที่ไม่ได้ จดั ตัง้
เป็ นกองทุนแยกต่างหาก ส่วนสาขาในต่างประเทศและบริ ษัทย่อยบางแห่งมีการจัดตังเป็
้ นกองทุนแยกต่างหาก
ทังนี
้ ้ได้ แสดงตารางกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่จดั ตังเป็
้ นกองทุนและไม่ได้ จดั ตังเป็
้ น
กองทุน ตลอดจนสินทรัพย์โครงการและจํานวนที่รับรู้ในงบการเงิน ดังนี ้
งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานที่ตงเป็
ั ้ นกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานที่ไม่ได้ ตงเป็
ั ้ นกองทุน
หนีส้ ินสุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

2,503
(2,058)
445

788
(611)
177

806
(660)
146

788
(611)
177

14,151
14,596

13,087
13,264

13,799
13,945

12,814
12,991

ตารางต่อไปนีแ้ สดงการกระทบยอดมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
สําหรับโครงการผลประโยชน์ทงที
ั ้ ่จดั ตังเป็
้ นกองทุนและไม่ได้ จดั ตังเป็
้ นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ยอดต้ นปี
ยอดต้ นงวดของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
ต้ นทุนบริ การ
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ผลประโยชน์ที่จา่ ยระหว่างปี
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของภาระผูกพัน
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ทางการเงิน
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ด้ านประชากรศาสตร์
จากประสบการณ์
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ยอดปลายปี
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งบการเงินรวม
2563
2562
13,875
11,509
1,575
1,024
742
318
348
(636)
(381)

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
13,602
11,302
907
669
249
343
(484)
(378)

657

1,960

506

1,982

26
(237)

9
(270)

26
(230)

(274)

52
16,654

(42)
13,875

29
14,605

(42)
13,602

รายงานประจำาปี 2563 — 213

ตารางต่อไปนี ้แสดงการกระทบยอดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์ที่จดั ตังเป็
้ น
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินรวม
2563
2562
611
571
1,454
71
21
27
39
(165)
(2)

ยอดต้ นปี
ยอดต้ นงวดของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
ดอกเบี ้ยรับ
เงินจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ที่จา่ ยระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยจากสินทรัพย์โครงการ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ยอดปลายปี

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
611
571
21
21
27
39
(35)
(2)

78

4

18

4

(18)
2,058

(22)
611

18
660

(22)
611

สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญ ซึง่ ใช้ ในการคํานวณหาภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานและสินทรัพย์โครงการโดยเฉลี่ยแต่ละโครงการ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สําคัญแต่ละตัว ซึง่ ทําให้ ภาระผูกพันเพิ่มขึ ้น
หากสมมติฐานดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไปร้ อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้ อยละ
งบการเงินรวม
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญ
ของพนักงานเพิ่มขึน้
2563
2562
2563
2562
0.20 - 7.40
0.70 - 8.10
13.57
14.12
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
12.71
12.69

อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้ อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญ
ของพนักงานเพิ่มขึน้
2563
2562
2563
2562
0.20 - 7.40
0.70 - 8.10
14.56
14.19
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
13.00
12.70
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7.23 หนี ้สินอื่น
หนี ้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินมัดจําและเงินประกัน
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนี ้สินอืน่
รวม

30,918
30,115
17,798
443
13,855
93,129

22,709
17,253
16,111
80
16,601
72,754

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
4,539
22,352
13,868
443
12,590
53,792

5,688
15,907
14,972
80
15,074
51,721

7.24 ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้นของธนาคาร ประกอบด้ วย
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิตามที่กําหนดในข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จํานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2562
2563
ประเภท
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก.
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีห้ ุนสามัญที่ออกแล้ ว จํานวน 1,908,842,894 หุ้น และมีห้ ุนสามัญ
ที่ ย ัง ไม่ไ ด้ อ อก จํา นวน 2,039,502,106 หุ้ น และหุ้น บุริ ม สิท ธิ ป ระเภท ก. ที่ ย ัง ไม่ไ ด้ อ อก จํา นวน 655,000 หุ้ น
และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยงั ไม่ได้ ออก จํานวน 1,000,000 หุ้น ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยงั ไม่ออกของธนาคาร
จะเป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ซึง่ มีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี ้
1.

จัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี ้
1.1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตลอดจนเจ้ าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสามัญซึง่ ถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์หรื อโดยวิธีการอื่น
ที่คล้ ายคลึงกัน
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2.
3.
4.
5.
6.

1.2) หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ านวน 440,000,000 หุ้ น จั ด สรรเพื่ อ เสนอขายแก่ ผ้ ู ลงทุ น ประเภทสถาบั น หรื อ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมตลอดจนเจ้ าของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสามัญ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญได้ ซึง่ ธนาคารได้ ออกและเสนอขายเมื่อปี 2542 โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักทรัพย์ทนุ ทวี (CAPS)
จัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ ซึง่ ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายต่อไปในอนาคต
จัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ซึง่ ธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต
จัด สรรหุ้น บุริม สิท ธิ ป ระเภท ก. จํานวน 655,000 หุ้น เพื่อ เสนอขายให้ กับ ผู้ลงทุนในต่า งประเทศ และ/หรื อ
ในประเทศ ซึง่ อาจจะเสนอขายพร้ อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ ประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อ
ในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้ อมกับ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ไม่ด้ อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้น กู้ด้อ ยสิท ธิ
ชนิดแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้

ทังนี
้ ้ การเสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
7.25 การจัดตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ธนาคารจัดตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตราสารคล้ ายทุน
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นเสนอขายต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถออกและเสนอขายตราสารคล้ ายทุนทังหมดในคราวเดี
้
ยวกัน หรื อทยอยออกและเสนอขาย
เป็ นคราว ๆ ไปและมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตัง้ SPV
ตราสารคล้ ายทุนดังกล่าวอาจเป็ นตราสารชนิดไม่มีอายุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปั นผล อาจให้ สทิ ธิแก่ SPV ในการขอไถ่ถอนคืน
หรื ออาจคํ ้าประกันโดยธนาคารก็ได้ ทั ้งนี ้ เงื่อนไขของการออกตราสารคล้ ายทุนดังกล่าวอาจระบุว่า หากมีเหตุการณ์
บางประการเกิดขึ ้น ธนาคารจะต้ องหรื ออาจจะต้ องออกตราสารอื่นเพื่อแลกเปลีย่ นกับตราสารคล้ ายทุนดังกล่าว
ในการออกตราสารคล้ ายทุนโดย SPV ดังกล่าว ธนาคารอาจต้ องออกตราสารที่มีลกั ษณะด้ อยสิทธิ หรื อมีหลักประกัน
หรื อสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้น หรื อตราสารอื่นของธนาคารได้ หรื อมีลกั ษณะอื่น ให้ แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นและมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการออกตราสารคล้ ายทุน
ที่ออกโดย SPV และตราสารที่ธนาคารอาจต้ องออกให้ แก่ SPV ทังนี
้ ้ เงื่อนไขของตราสารคล้ ายทุนที่ออกโดย SPV อาจรวมถึง
การจ่ายเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเงินปั นผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่าย
ดัง กล่า ว อาจจะมีค วามสัม พัน ธ์ กับ การจ่า ยเงิ น ปั น ผลของธนาคาร หรื อ การจ่า ยผลประโยชน์ ข องหลัก ทรั พ ย์ อื่น
ของธนาคาร
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ ธนาคารสามารถจัดตั ้ง หรื อถือหุ้นในบริ ษัทย่อย หรื อ SPV เพื่อประโยชน์
ในการระดมทุนของธนาคารโดยการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ให้ กับบริ ษัทย่อย หรื อ SPV หรื อให้ ธนาคาร
เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ ให้ กบั กองทุนรวม หรื อนิติบคุ คลอื่นที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรื อ
หุ้นกู้ของธนาคารเป็ นหลัก รวมทั ้งการเข้ าทําสัญญา Trust Agreement หรื อสัญญาหลักในการลงทุนระหว่างธนาคาร
กับ บริ ษั ทย่อย หรื อ SPV หรื อกองทุน รวม หรื อ นิติ บุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารยังไม่ได้ จัด ตัง้ SPV
เนื่องจากยังไม่ได้ มีการออกตราสารเพื่อการระดมทุนผ่าน SPV ตามมติดงั กล่าว
7.26 ทุนสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น
7.26.1 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ธนาคารจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ า มี) จนกว่า ทุน สํา รองจะมีจํานวนไม่น้ อ ยกว่าร้ อยละ 25 ของทุน จดทะเบีย น และทุน สํา รองนี ้จะนํามา
จ่ายปั นผลไม่ได้
7.26.2 ธนาคารได้ จดั สรรกําไรสุทธิประจํางวดส่วนหนึ่งไว้ เป็ นสํารองอื่น โดยถือเป็ นสํารองทัว่ ไป ไม่ได้ ระบุเพื่อการใด
การหนึง่ โดยเฉพาะ
7.27 การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจําปี ครัง้ ที่ 26 ได้ มีม ติอ นุม ตั ิก ารจัดสรรกํ าไรและการจ่า ย
เงินปั นผลประจําปี 2561 ดังนี ้
- จัด สรรเป็ น สํา รองตามกฎหมายและสํา รองทั่ว ไป จํา นวน 1,000 ล้ า นบาท และ 5,000 ล้ า นบาท ตามลํา ดับ
โดยสํา หรั บ งวดมกราคม - มิถุน ายน 2561 จัด สรรสํารองตามกฎหมาย จํ านวน 500 ล้ านบาท และสํารองทั่วไป
จํานวน 5,000 ล้ านบาท (ซึ่งได้ มีก ารดําเนิน การแล้ ว ในงบการเงิน สําหรับ ปี สิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561) และ
สําหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้ านบาท
- จ่ายเงินปั นผลสําหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 12,086 ล้ านบาท ซึ่งธนาคารได้ จ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็ นจํานวน 3,716 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายอีก ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็ นจํานวน 8,370 ล้ านบาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดของมติดงั กล่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แล้ ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 8/2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาล ดังนี ้
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- จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและสํารองทัว่ ไป สําหรับงวดมกราคม - มิถนุ ายน 2562 จํานวน 500 ล้ านบาท
และ 5,000 ล้ านบาท ตามลําดับ
- จ่า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลสํา หรั บ หุ้น สามัญ ในอัต ราหุ้น ละ 2.00 บาท เป็ น จํา นวน 3,722 ล้ า นบาท ในวัน ที่
20 กันยายน 2562
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดของมติดงั กล่าวในวันที่ 20 กันยายน 2562 แล้ ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการธนาคาร ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ดังนี ้
- จัด สรรเป็ นสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป จํ านวน 1,000 ล้ านบาท และ 5,000 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2562 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้ านบาท และสํารองทัว่ ไป จํ านวน
5,000 ล้ านบาท (ซึ่งได้ มีการดําเนินการแล้ วในงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) และสําหรับงวด
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้ านบาท
- จ่า ยเงิน ปั น ผลสําหรับ หุ้น สามัญ ในอัต ราหุ้น ละ 7.00 บาท รวมเป็ น เงิน ทั ้งสิ ้น 13,266 ล้ า นบาท ซึ่งธนาคารได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็ นจํานวน 3,722 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายอีก ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เป็ นจํานวน 9,544 ล้ านบาท ในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทัง้ นี ้ ตามหนังสือของธปท.ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.395/2563 ลงวันที่ 31 มี นาคม 2563 เรื่ อง การผ่อนผันการปฏิ บัติ ตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ได้ ผ่อนผันให้ ธนาคารนํากําไรที่ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดสรรเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ และเมื่อธนาคารสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ได้ ให้ การนับเงินกองทุน
เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดของมติดงั กล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้ ว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 9/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรระหว่างกาล ดังนี ้
- จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและสํารองทัว่ ไป สําหรับงวดมกราคม - มิถนุ ายน 2563 จํานวน 500 ล้ านบาท
และ 5,000 ล้ านบาท ตามลําดับ
7.28 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้ อจํากัด
ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจที่มีภาระผูกพันในการทําธุรกรรมสัญญาซื ้อคืน และ
มีภาระผูกพันกับส่วนราชการ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / ค่าเผื่อ
การด้ อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 2,120 ล้ านบาท และ 26,597 ล้ านบาท ตามลําดับ
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7.29 หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า ดังนี ้

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ ้าประกันการกู้ยืม
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน
การคํ ้าประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
6,187
7,598
34,445
27,513
18,133
17,745
26,775
22,116
171,843
252,594
208,560
718,537

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

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
6,187
7,598
23,165
18,907
11,333
15,045
26,049
21,189
171,053
239,065
204,382
681,234

164,845
245,045
140,385
613,014

7.30 คดีฟอ้ งร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยถูกฟ้องร้ องในคดีแพ่งหลายคดี อันเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของธนาคารและบริ ษัทย่อย ซึง่ ธนาคารและบริ ษัทย่อยเชื่อว่า เมื่อคดีถึงที่สดุ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อย
7.31 รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับธนาคาร ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้บริ หารสําคัญ ซึง่ หมายถึง กรรมการ และพนักงานชันบริ
้ หารตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า ผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง
กับผู้บริ หารสําคัญ หรื อกิจการที่ผ้ บู ริ หารสําคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้ องมีอํานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
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ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนี ้สิน และภาระผูกพันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนยั สําคัญ
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2562นทรั
ดังพนีย์้ หนี ้สิน และภาระผูกพันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนยั สําคัญ
ธนาคารและบริ
ษัทย่2563
อยมีรและ
ายการสิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี ้

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย2562
: ล้ านบาท
2563
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
งบการเงินรวม
2563
2562

เงินฝาก
บริ ษัทย่อย
เงินฝาก บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
บริ ษัทธนาคารกรุ
ย่อย งเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บางกอกแบงค์
เบอร์
ฮาดทีบีเค
ธนาคารพีที เพอร์
มาตา
ธนาคารกรุ
รวม งเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
เงินลงทุน ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
บริษัทย่อรวม
ย
เงินลงทุน ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
บริษัทย่อรวม
ย
ธนาคารพี
ที เพอร์ มาตา ทีบีเค
เงินให้ สินเชื
่อ
รวม
บริ ษัทย่อย
เงินให้ สินเชื
บริ่ อษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ∗
บริ ษษััททย่ร่วอมย
บริ
บริษษััทท บีบีเเอสแอล
อสแอล ลีลีสสซิซิ่ง่ง จํจําากักัดด ∗
บริ
บริ
ัทร่วม จการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคษคลและกิ
บริรวม
ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
คลและกิ
่นที่เกี่ยตวข้
งกันาจะเกิดขึน้ /
ค่ าเผืบุ่ อคการด้
อยค่จาการอื
ด้ านเครดิ
ที่คอาดว่
ค่ าเผื่อหนีส้ รวม
งสัยจะสูญ
ค่ าเผืบริ
่ อการด้
อ
ษัทย่อยยค่ าด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ /
ค่ าเผื่อหนีบริส้ ษงสััทยบีจะสู
ญ ลีสซิ่ง จํากัด∗
เอสแอล
บริ ษษััททย่ร่วอมย
บริ
บริษษััทท บีบีเเอสแอล
อสแอล ลีลีสสซิซิ่ง่ง จํจําากักัดด∗
บริ
บริ ษัทร่วรวม
ม
สินทรัพย์ อบริ่ นื ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริ ษัทย่อรวม
ย
สินทรัพย์ อบางกอกแบงค์
่ นื
เบอร์ ฮาด
บริ ษัทบริย่อษยัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บางกอกแบงค์
าด จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัทหลักทรัพเบอร์
ย์ บัวฮหลวง
บริ
ษัทหลักททรั
พย์จมดั าตา
การกองทุ
ธนาคารพี
ี เพอร์
ทีบีเคนรวม บัวหลวง จํากัด
บริ ษัทบริร่วษมัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพี
มาตา ทีจําบกัีเคด
บริ ษัท ศูนทย์ปี เพอร์
ระมวลผล
บริ ษัทบริร่วษมัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริ ษัท จศูการอื
นย์ประมวลผล
ากันด
บุคคลและกิ
่นที่เกี่ยวข้ อจํงกั
บริรวม
ษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

---

---

909
4
909
23
9364
23
936

2,116
1
2,1162,1171
2,117

-

-

21,246
21,246
21,246
21,246

-

-

-

700

-

-20
2020
20

12054
120
174
54
174

70019
71919
719

12019
120
139
19
139

-

-

8

-

--

22
2
2

88
8

22
2
2

--3-

--17-

7
343
27
343
32
2
323

3
382
13
3821
17-

17
63
17
26
6
26

7
176
307
6
30

17
317
404
404

7
174107
410

∗
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220 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
เงินรับฝาก
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
บริษัทย่อย
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ∗จํากัด
บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน∗∗
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ∗
บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
บริษัทร่วม
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ∗∗
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
รวม
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
เงินกู้ยืม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย
รวม
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
เงินกู้ยืม
รวม
บริษัทย่อย
หนีส้ ินอื่น
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทย่อย
รวม
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
หนีส้ ินอื่น
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
รวม
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

∗
∗∗
∗
∗∗

งบการเงินรวม
2563
2562
41
99
204
105
88
41
32
66
99
204
48
53
105
88
9,100
8,572
32
66
9,384
9,024
48
53
9,100
8,572
9,384
9,024
4
16
16
4
36
16
16
36

1
11
31
1
43
11
31
43

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
733
726
139
76
4
14
733
726
84
77
139
76
161
113
4
14
141
93
84
77
412
575
161
113
141
93
273
116
412
575
13
47
273
116
13
41
47
99
204
105
88
41
32
66
99
204
48
53
105
88
9,100
8,572
32
66
11,391
10,814
48
53
9,100
8,572
11,391
10,814
1,954
1,954
1,954
1,954
328
1
64
328
1
4
64
16
8
4
421
16
8
421

ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
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4
328
1
4
328
1
1
11
23
1
368
11
23
368

รายงานประจำาปี 2563 — 221

งบการเงินรวม
2563
2562
งบการเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย2562
: ล้ านบาท
2563
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

ภาระผูกพัน
บริษัทย่อย
ภาระผูกพัน
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
32
บริษัทย่อย
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
155
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
32
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
2,549
2,064
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากั∗ด (มหาชน)
155
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
4
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
2,549
2,064
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ∗
4
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
1
1
บริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
3
4
3
4
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
1
1
รวม
4
4
2,712
2,100
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
3
4
3
4
4 ดดอกเบี ้ยเงินให้4สินเชื่อกับบุคคลหรื
2,712 อกิจการที่เกี2,100
สําหรัรวม
บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยคิ
่ยวข้ องกัน

ดัสํางกล่
งต้ดนวัในอั
ตราร้ธันอวาคม
ยละ 0.75
ง 13.00 ขึ ้นอยูษก่ บััทย่ประเภทของสิ
เชื่อนและหลั
หรับาวข้
ปี สาิ ้นสุ
นที่ 31
2563ถึธนาคารและบริ
อยคิดดอกเบีน้ยเงิ
ให้ สินเชืก่อประกั
กับบุคนคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดังกล่าวข้ างต้ น ในอัตราร้ อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยคิดดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดัสํางกล่
งต้ดนวัในอั
ตราร้ธันอวาคม
ยละ 1.75
ง 13.00 ขึ ้นอยูษก่ บััทย่ประเภทของสิ
เชื่อนและหลั
หรับาวข้
ปี สาิ ้นสุ
นที่ 31
2562ถึธนาคารและบริ
อยคิดดอกเบีน้ยเงิ
ให้ สินเชืก่อประกั
กับบุคนคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดังกล่าวข้ างต้ น ในอัตราร้ อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
2562นแสดงอยู
่ในหมายเหตุ
ข้อ 7.8 เมื่อวันนเฉพาะธนาคารกั
ที่ 19 ธันวาคม 2562
ขายหุ
นในตลาด
รายการเงิ
ลงทุนในงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
บบริ ษธนาคารได้
ัทย่อยและบริ
ษัท้ นร่ วสามั
ม ณญวัทีน่จทีดทะเบี
่ 31 ธันยวาคม
2563
หลักทรั
พย์แแสดงอยู
ห่งประเทศไทย
ให้ แก่ผข้ ลู ้ องทุ7.8
นโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรื
อผู้ลงทุ
นสถาบันทัขงในประเทศและต่
้ ้ นสามัญ ที่จดทะเบี
างประเทศตามการ
และ
2562
่ในหมายเหตุ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ธนาคารได้
ายหุ
ยนในตลาด
สํหลัารวจความต้
องการซื อ้ หลัให้กแทรัก่ผพ้ ลู ย์งทุ(Book
Building) แบบข้ ามคือนผูผ่้ ลางทุ
นตลาดหลั
ทรั
(Overnight
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรื
นสถาบันทักงในประเทศและต่
้ พ ย์ แห่ งประเทศไทย
างประเทศตามการ
Placement
Transaction)
ในการนี
ัท หลักBuilding)
ทรัพย์บวั หลวง
กัดน(มหาชน)
ได้ เข้ าซืกทรั
้อในจํ
2,480 ล้ านบาทด้
วยราคา
สํารวจความต้
องการซื อ้ หลั
กทรั พ้ บริ
ย์ ษ(Book
แบบข้จําามคื
ผ่านตลาดหลั
พ ย์านวน
แห่ งประเทศไทย
(Overnight
เดี
ยวกับนักลงทุ
นอื่น และในการนี
ณ วันที่ ้ 31
ษัทย่จํอายจั
นลงทุนดัได้งกล่
นเงิานนวน
ลงทุ2,480
นประเภทเพื
่อค้ าวยราคา
Placement
Transaction)
บริ ษธััทนวาคม
หลักทรั2562
พย์บบริ
วั หลวง
กัดดเงิ(มหาชน)
เข้ าาซืวเป็
้อในจํ
ล้ านบาทด้
เดียวกับนักลงทุนอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทย่อยจัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนประเภทเพื่อค้ า
รายการทางบัญชีที่สําคัญระหว่างธนาคารกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน มีการกําหนดราคา
ซืรายการทางบั
้อขายระหว่าญงกัชีนที่สการกํ
หนดอัางธนาคารกั
ตราดอกเบีบ้ยบริค่ษาธรรมเนี
ยมระหว่
และเงื่อนไขต่
ธุรกิาหนดราคา
จและเป็ น
ําคัญาระหว่
ัทย่อย บริ
ษัทร่วมางกั
บุคนคลและกิ
จการอืา่นง ทีๆ่เกีเป็่ยนวข้ไปตามปกติ
องกัน มีการกํ
เงื
่อนไขการค้ าาทังกัว่ นไปการกําหนดอัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมระหว่างกันและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็ นไปตามปกติธุรกิจและเป็ น
ซื ้อขายระหว่
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

∗
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∗

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร
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222 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ และค่าใช้ จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนยั สําคัญ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธัธนาคารและบริ
นวาคม 2563 และ
ดังนี ้ และค่าใช้ จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนยั สําคัญ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ษัทย่2562
อยมีรายได้
ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี ้

ดอกเบีย้ และส่ วนลดรั บ
บริษัทย่อย
ดอกเบีย้ และส่ วนลดรั บ
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
บริษัทย่อย
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
ธนาคารกรุ
งเทพ (ประเทศจี
บริ
ษัท บีเอสแอล
ลีสซิ่ง จํากันด) ∗จํากัด
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ∗
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
รวม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าธรรมเนียมและบริ การรั บ
รวม
บริษัทย่อย
ค่ าธรรมเนียมและบริ การรั บ
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
รวม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินปั นผลรับ
รวม
บริษัทย่อย
เงินปั นผลรับ
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน∗ รวม บัวหลวง จํากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด∗
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
รวม
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563งบการเงินรวม2562
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
นบาท
สําหรับปี สิน้ สุดวันหน่
ที่ ว31ย :ธัล้นาวาคม
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
2563
2562
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

5
1
5
6
1
6

3
2
3
5
2
5

24
24
1
15
1
4
15
4
5
1
5
50
1
50

92
21
92
3
21
3
3
2
3
121
2
121

3
67
3
70
67
70

8
59
8
67
59
67

2
2,003
2
46
2,003
46
3
3
2,054
2,054

2
2,206
2
34
2,206
34
8
1
8
2,251
1
2,251

16
25
16
41
25
41

18
60
18
11
60
89
11
89

1,072
540
1,072
45
540
45
16
25
16
1,698
25
1,698

1,000
1,140
1,000
809
1,140
809
18
60
18
11
60
3,038
11
3,038

∗

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร

∗

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร
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รายงานประจำาปี 2563 — 223

รายได้ อ่ ืน
บริษัทย่อย
รายได้ อ่ ืน
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัทย่อย
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
รวม
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
ดอกเบีย้ จ่ าย
รวม
บริษัทย่อย
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บริษัทย่อย
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จํากั∗ด
บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
บริษัทร่วมบางกอกแคปปิ ตอล จํากัด ∗
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
รวม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าธรรมเนียมจ่ าย
รวม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าธรรมเนียมจ่ าย
รวม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
รวม
บริษัทย่อย
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
บริษัทย่อย
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
∗

ถือหุ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

∗

ถือหุ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2563
2562
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

6
10
6
16
10
16

6
10
6
16
10
16

1
4
1
124
4
124
6
10
6
145
10
145

80
113
80
113
6
10
6
209
10
209

-

-

7
7
1
5
1
4
5
1
4
1
-

17
1
17
2
1
4
2
8
4
3
8
3
1

1
1
43
44
43
44
56
56
56
56

1
1
1
68
1
70
68
70
64
64
64
64

1
1
43
62
43
62
-

1
1
1
1
68
1
106
68
106
-

6
144
6
2
144
2
2
142
2
296
142
296

5
126
5
1
126
5
1
127
5
264
127
264

6
144
6
2
144
2
2
129
2
283
129
283

1
4
1
2
4
2
5
126
5
1
126
5
1
114
5
258
114
258

224 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย

ผลประโยชน์ระยะสันของพนั
้
กงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2,504
1,923
95
88
2,599
2,011

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,546
1,405
84
76
1,630
1,481

7.32 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นใด ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน และ/หรื อ ไม่เป็ นตัวเงินที่จ่ายให้ กรรมการและพนักงาน
ชันบริ
้ หารของธนาคาร ตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพงึ จ่ายตามปกติ
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รายงานประจำาปี 2563 — 225

7.33 การเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์
ตามข้ อกําหนดของ ธปท. ระบุให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธนาคารด้ วย ซึง่ งบกระแสเงินสดของบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จํากัด มีดงั นี ้
บริ ษัท บริ หารสินทรั พย์ ทวี จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการกลับรายการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ เงินปั นผล
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินมัดจํารับ
หนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื ้ออุปกรณ์
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริ ษัทใหญ่
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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หน่ วย : ล้ านบาท
2562

83

1,297

1
(20)
(1)
(12)
(36)
36
(103)
(52)

(564)
395
20
(41)
1
41
(21)
(556)
572

(38)
82
-

472
1

1
(2)
(9)

(100)
945

(1)
(1)

(1,431)
4,201
2,770

(10)
14
4

(1,000)
(2,710)
(3,710)
5
9
14

226 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

7.34 ส่วนงานดําเนินงาน
7.34.1 ส่วนงานดําเนินงาน
การรายงานส่ว นงานดําเนินงานจัดทําขึน้ ตามเกณฑ์ ที่ใช้ ใ นการจัดทํารายงานภายใน โดยจํานวนที่แ สดง
ในแต่ละส่วนงานดําเนินงานเป็ นจํานวนหลังจากการปั นส่วนต้ นทุนส่วนกลางที่ระบุได้ รวมถึงราคาโอนระหว่างกัน
(Transfer pricing) แล้ ว
รายการระหว่างส่วนงานดําเนินงานบันทึกเสมือนเป็ นรายการค้ าตามปกติทท่ี ํากับบุคคลภายนอก และถูกตัดออก
ในการจัดทํางบการเงินรวม
ธนาคารกําหนดส่วนงานดําเนินงานตามผลิตภัณฑ์และบริ การ ดังนี ้
กิจการธนาคารในประเทศ
กิจการธนาคารในประเทศให้ บริ การทางการเงินที่ดําเนินการภายในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่สําคัญ ได้ แก่ การให้ สินเชื่อ บริ การรับฝากเงิน บริ การธุรกิจการค้ าต่างประเทศ บริ การโอนชําระและ
แลกเปลีย่ นเงิน บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บริ การบัตรเครดิต บริ การบัตรเดบิต และบริ การทางการเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
กิจการธนาคารต่างประเทศ
กิจการธนาคารต่างประเทศให้ บริ การทางการเงินผ่านทางสาขาและบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่สําคัญ ได้ แก่ การให้ สินเชื่อ บริ การรับฝากเงิน บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ การโอนเงินและชําระเงินระหว่างประเทศ และบริ การเกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้ า
กิจการการเงินธนกิจ
กิจการการเงินธนกิจ ดําเนินการเกี่ยวกับบริ การธุรกิจโครงการ บริ การทุนธนกิจ บริ การที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ก ารรั บ ฝากทรั พ ย์ สิน ดํา เนิน กลยุท ธ์ ท างการค้ า โดยการซื อ้ ขายผลิต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น ต่า ง ๆ รวมถึง
การบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
อื่น ๆ
กิจ การที ่น อกเหนือ จากกิจ การธนาคารและการเงิน ธนกิจ ดํ า เนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุน รวม
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ หารจัดการกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี ้ได้ รวมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ที่ยงั มิได้ มีการปั นส่วนให้ กบั ส่วนงาน
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ผลการดําเนินงานตามส่วนงานดําเนินงาน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

รายได้ จากการดําเนินงานรวม
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานรวม
ก่อนขาดทุนจากการด้ อยค่าด้ านเครดิต
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนขาดทุน
จากการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
และภาษีเงินได้

รายได้ จากการดําเนินงานรวม
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานรวม
ก่อนขาดทุนจากการด้ อยค่าด้ านเครดิต
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนขาดทุน
จากการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
70,856
23,022
13,497
11,356
(3)

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม
118,728

(30,589)

(10,521)

(1,730)

(23,137)

3

(65,974)

40,267

12,501

11,767

(11,781)

-

52,754

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
75,620
14,332
29,740
14,055
(1)

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม
133,746

(30,791)

(4,387)

(789)

(18,997)

1

(54,963)

44,829

9,945

28,951

(4,942)

-

78,783

ฐานะการเงินตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธนกิจ
สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,697,604
1,622,097

1,091,071
788,248
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1,278,707
1,206,275

245,140
148,726

หน่ วย : ล้ านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(489,562)
(548,603)

รวม
3,822,960
3,216,743

228 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

7.34.2 ส่วนงานตามภูมิศาสตร์
าเนินงานตามภู
7.34.2 ส่ผลการดํ
วนงานตามภู
มิศาสตร์ มิศาสตร์ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
ผลการดําเนินงานตามภูมิศาสตร์ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้ หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2563
2562
ปี สิน้ สุดวันที่ ธุ31รกรรม
ธันวาคม ธุรกรรม
ธุรกรรม
ธุรกรรม สําหรั บรวม
รวม
2563
2562
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธุ94,042
รกรรม
ธุ24,686
รกรรม
รวม
ธุรกรรม
ธุ17,924
รกรรม
รวม
รายได้ จากการดําเนินงานรวม
118,728
115,822
133,746
ในประเทศ
ต่
า
งประเทศ
ในประเทศ
ต่
า
งประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานรวม ∗
(74,233)
(22,937)
(97,170)
(78,242)
(9,072)
(87,314)
รายได้ จากการดําเนินงานรวม
94,042
24,686
118,728
115,822
17,924
133,746
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี∗เงินได้
19,809
1,749
21,558
37,580
8,852
46,432
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานรวม
(74,233)
(22,937)
(97,170)
(78,242)
(9,072)
(87,314)
ภาษีเงินได้
2,816
1,198
4,014
8,119
2,100
10,219
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
19,809
1,749
21,558
37,580
8,852
46,432
ภาษีเงินได้
2,816ณ วันที่ 311,198
2,100
10,219
ฐานะการเงินตามภูมิศาสตร์
ธันวาคม 25634,014
และ 2562 มีด8,119
งั นี ้

ฐานะการเงินตามภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ∗∗
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ∗∗
สิ7.35
นทรัพย์รรายได้
วม ดอกเบี ้ย

ธุรกรรม
ในประเทศ
ธุ80,092
รกรรม
ในประเทศ
3,055,911
80,092
3,055,911

2563
ธุรกรรม
รวมงบการเงินรวม
ธุรกรรม
2563
ต่ างประเทศ
ในประเทศ
ธุ17,266
รกรรม
รวม
ธุ36,036
รกรรม
97,358
ต่ างประเทศ
ในประเทศ
767,049
3,822,960
2,679,118
17,266
97,358
36,036
767,049
3,822,960
2,679,118

หน่ วย : ล้ านบาท
2562 หน่ วย : ล้ านบาท
ธุรกรรม
รวม
2562
ต่ างประเทศ
ธุร6,478
กรรม
รวม
42,514
ต่ างประเทศ
537,625
3,216,743
6,478
42,514
537,625
3,216,743

รายได้ ดดอกเบี
อกเบี ้ย้ย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
7.35 รายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
สํ
า
หรั
บ
ปี
สิ
น
้
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
สํ
า
หรั
บ
ปี
สิ
น
้
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธันวาคม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
5,273
8,995
3,697
8,106
2563
2562
2563
2562
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
1,543
221
161
221
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
5,273
8,995
3,697
8,106
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
9,555
10,088
8,619
9,404
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
1,543
221
161
221
เงินให้ สินเชื่อ
95,994
93,155
82,143
90,293
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
9,555
10,088
8,619
9,404
อื่น ๆ
158
106
75
106
เงินให้ สินเชื่อ
95,994
93,155
82,143
90,293
รวมรายได้ ดอกเบีย้
112,523
112,565
94,695
108,130
อื่น ๆ
158
106
75
106
112,523
112,565
94,695
สําหรับรวมรายได้
ปี สิ ้นสุดวัดนอกเบี
ที่ 31ย้ ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ
ษัทย่อยมียอดรวมรายได้
ดอกเบี
้ยของสินทรัพ108,130
ย์ทางการเงิน

ัดมูบลปีค่สาิ ด้้นสุวยราคาทุ
าหน่า2563
ยและมู
ลค่ายุติธรรมผ่ษาัทนกํย่อายมี
ไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็ จดอื่อกเบี
น สําหรั
บงบการเงิ
จํ านวนน
สํทีา่วหรั
ดวันที่ 31นตัธัดนจํวาคม
ธนาคารและบริ
ยอดรวมรายได้
้ยของสิ
นทรัพนย์รวม
ทางการเงิ
102,009
และนตั8,971
ล้ าานบาท
และสํานกํ
าหรัาบไรขาดทุ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นวน 86,117
ที่วัดมูลค่ล้าด้านบาท
วยราคาทุ
ดจํ าหน่
ยและมูตามลํ
ลค่ายุาดัติธบรรมผ่
นเบ็
ดเสร็ จอื่น สําหรัจํบางบการเงิ
นรวมล้ าจํนบาท
านวน
และ
8,417
ล้
า
นบาท
ตามลํ
า
ดั
บ
102,009 ล้ านบาท และ 8,971 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 86,117 ล้ านบาท
และ 8,417 ล้ านบาท ตามลําดับ
∗
∗∗
∗
∗∗

รวมผลขาดทุนจากการด้ อยค่าด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ประกอบด้ วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
รวมผลขาดทุนจากการด้ อยค่าด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / หนี-้สูญ124
หนี-้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ประกอบด้ วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
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7.36 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี ้ทีอ่ อก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
22,437
23,044
939
1,981
5,846
9,953
6,241
1
13
35,477

6,397
119
41,494

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
15,474
21,544
830
1,870
5,486
9,945
6,003
13
27,806

6,397
119
39,875

7.37 รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ ้าประกันการกู้ยืม
บริ การบัตรเดบิต บัตรเครดิต และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
รวมรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

675

182

640

146

15,970
17,523
34,168
9,457
24,711

18,882
20,216
39,280
10,776
28,504

15,364
10,791
26,795
8,801
17,994

18,881
14,847
33,874
10,582
23,292
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7.38 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2563
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรต
เงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและอนุพนั ธ์
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
อนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ย
ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
อื่น ๆ
รวม
กําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือทางการเงินที่
กําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ดอกเบี ้ยจ่ายสุทธิ
รวม
อื่น ๆ
รวมกําไรสุทธิจากเครื่ องมือทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน

10,405
192
109
493
(120)
11,079

10,286
191
112
981
(100)
11,470

(868)
(1,338)
(2,206)
2,185

(868)
(1,338)
(2,206)
387

11,058

9,651

7.39 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2562
กําไรจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรต
เงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและอนุพนั ธ์
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
อนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ย
ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
รวมกําไรสุทธิจากธุรกรรม
เพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
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8,041
(842)
274
375

7,824
(842)
270
-

7,848

7,252

รายงานประจำาปี 2563 — 231

7.40 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
กําไรจากการตัดรายการ
เงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (เฉพาะตราสารหนี ้)
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

2,512
2,512

20,149
123
20,272

2,177
2,177

19,502
108
19,610

2,512

(87)
(420)
(507)
19,765

2,177

(87)
(420)
(507)
19,103

7.41 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น / หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้น
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
อื่น ๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
รวมผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ / หนีส้ ูญ
หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

27,340
3,856
-

32,351

24,655
3,234
-

31,744

31,196

32,351

27,889

31,744

7.42 ภาษี เงินได้
7.42.1 ภาษี เงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

ภาษี เงินได้ สําหรับงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
6,957
9,068
(2,943)
1,151
4,014
10,219
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
6,349
7,949
(2,931)
1,271
3,418
9,220
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7.42.2 ภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
จํานวนก่ อน ผลประโยชน์ จํานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี
รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่ องมือ
ที่ใช้ สําหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษัทร่วม
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ด้ านเครดิต
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษัทร่วม
รวม

2562
จํานวนก่ อน ผลประโยชน์ จํานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี

2,965
-

(179)
-

2,786
-

(2,209)

488

(1,721)

261

(52)

209

-

-

-

4,115
-

-

4,115
-

(5,706)
2

-

(5,706)
2

14,524

(2,885)

11,639

-

-

-

(6,067)

1,207

(4,860)

-

-

-

959

(192)

767

-

-

-

(429)
2
16,330

(1,364)
(3,465)

(1,793)
2
12,865

(1,695)
(9,608)

338
826

(1,357)
(8,782)
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หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
จํานวนก่ อน ผลประโยชน์ จํานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี
รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่ องมือ
ที่ใช้ สําหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศ
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ด้ านเครดิต
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

2562
จํานวนก่ อน ผลประโยชน์ จํานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี

1,839
-

67
-

1,906
-

(2,231)

496

(1,735)

261

(52)

209

-

-

-

4,671

-

4,671

(3,093)

-

(3,093)

13,987

(2,797)

11,190

-

-

-

(5,340)

1,060

(4,280)

-

-

-

959

(192)

767

-

-

-

(285)
16,092

(1,395)
(3,309)

(1,680)
12,783

(1,704)
(7,028)

340
836

(1,364)
(6,192)
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7.42.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้ ตา่ งประเทศ
ผลกระทบทางภาษี ของรายได้ และค่าใช้ จา่ ย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จา่ ยทางภาษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้ ตา่ งประเทศ
ผลกระทบทางภาษี ของรายได้ และค่าใช้ จา่ ย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จา่ ยทางภาษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
จํานวน
อัตราร้ อยละ
จํานวน
อัตราร้ อยละ
21,558
46,432
4,312
20.00
9,286
20.00
1,263
1,996
(1,034)
(527)
4,014

18.62

(1,557)
494
10,219

22.01

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
จํานวน
อัตราร้ อยละ
จํานวน
อัตราร้ อยละ
19,056
44,008
3,811
20.00
8,802
20.00
1,244
1,958
(918)
(719)
3,418

17.94

(1,511)
(29)
9,220

20.95

7.43 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ปัจจุบนั ได้ ขยายวงกว้ างขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทําให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามา
ซึง่ ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมของการดําเนินธุรกิจ
ในด้ านการจัดชัน้ ธนาคารยึดตามแนวปฏิ บัติ ทางการบัญชี เรื่ องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับกิ จการที่ให้ ความ
ช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยจัดชันหนี
้ ้ที่ยงั ไม่ด้อยค่าด้ านเครดิต
เป็ นชันที
้ ่ไม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (ชันที
้ ่ 1 Performing) ได้ ทนั ที หากวิเคราะห์ฐานะและ
กิจการของลูกหนี ้แล้ ว เห็นว่าลูกหนี ้สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ได้ ส่วนหนี ้ที่มีการด้ อยค่าด้ าน
เครดิตแล้ ว แต่ยงั มีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจะจัดเป็ นชันที
้ ่ไม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ยง
ด้ า นเครดิต (ชัน้ ที่ 1 Performing) ได้ หากลูก หนี ้ชํา ระเงิน ตามสัญ ญาปรับ ปรุ งโครงสร้ างหนี ้ใหม่ไ ด้ ติด ต่อ กัน เป็ น
เวลา 3 เดือนหรื อ 3 งวดการชําระเงิน แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
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ส่ว นเรื่ อ งการกัน สํา รอง ธนาคารยึด ตามหลัก การมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมือ ทาง
การเงิ น ที่กําหนดให้ คํานวณผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึงสภาพ
เศรษฐกิจทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคตภายใต้ สมมติฐานและสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของ
Covid-19 ที่กําลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้ าง สถานการณ์ การระบาดของโรคที่ยงั ไม่
สามารถควบคุมได้ ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การบริ การ และ
อุตสาหกรรม ที่อาจจะนําไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ได้ (Economic Recession) ดังนั ้น ในการประมาณการ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น ธนาคารจึงได้ มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจในอนาคตที่สะท้ อน
ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ Covid-19 ทัง้ ในระยะสั ้นและระยะยาว รวมถึง ได้ พิจ ารณาใช้ ดุลพินิจ ของฝ่ าย
บริ หารในการตังสํ
้ ารองส่วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) จากค่าที่ได้ จากโมเดลไปอีกระดับหนึ่ง
เพื่อให้ สาํ รองของธนาคารสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึ ้นของการผิดนัดชําระหนี ้ของลูกหนี ้สินเชื่อที่ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์นี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7.44 การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารได้ อนุมตั ิให้ ออกงบการเงินนี ้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
บัวหลวงโฟน
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
1333 หรือ 0-2645-5555
0-2231-4890
www.bangkokbank.com

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
จ�ำนวน 40,000,000,000
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 3,998,345,000
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน
1,655,000
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 19,088,428,940
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 1,908,842,894

บาท  
หุ้น  
หุ้น  
บาท  
หุ้น

แบ่งเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

1. บุคคลอ้างอิงอืน
่ ๆ

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์                      
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
SETContactCenter: www.set.or.th/contactcenter
โทรศัพท์ 0-2009-9999

1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของหุน
้ กู้

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

5.000%

3 ตุลาคม 2566

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.050%

19 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.450%

19 กันยายน 2571

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

3.733%

25 กันยายน 2577

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

5.000%

-

ผู้แทนผู้ถือหุน
้ กู้

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street,
New York, NY 10286, USA

1.3 ผู้สอบบัญชี
นางนิสากร  ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
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
พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448
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1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4981 โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bangkokbank.com
2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุน
้ รายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (Record date)
ล�าดับ

ผู้ถือหุน
้

1

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

2

จ�านวนหุน
้

ร้อยละของจ�านวนหุน
้ ทั้งหมด

448,535,678

23.50

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

98,649,920

5.17

3

ส�านักงานประกันสังคม

85,852,300

4.50

4

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

39,837,220

2.09

5

STATE STREET EUROPE LIMITED

36,715,127

1.92

6

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

34,287,030

1.80

7

THE BANK OF NEW YORK MELLON

32,663,005

1.71

8

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

31,094,920

1.63

9

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,988,223

1.36

10

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400

1.35

ผู้ถือหุ้นอื่น

1,049,529,071

54.97

ยอดรวมทุนในส่วนที่ช�าระแล้ว

1,908,842,894

100.00

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 คือ 98.60%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก�าไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินก�าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรร
เป็นเงินส�ารองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(2) นโยบายของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส�าคัญ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2563 และ ปี 2562

หน่วย: บาท
ล�าดับ

รายชือ
่ คณะกรรมการ

ต�าแหน่ง

2563

2562

11,500,000

10,900,000

1

นายปิติ

สิทธิอ�านวย/1

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2

นายเดชา

ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

3

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช/2

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7,600,000

7,600,000

4

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

7,120,000

7,120,000

5

นายอรุณ

จิรชวาลา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ

7,120,000

7,120,000

6

นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

7,120,000

7,120,000

7

นายอมร

จันทรสมบูรณ์

กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

7,120,000

7,120,000

8

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล/3

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

7,120,000

7,120,000

9

นายพรเทพ

พรประภา

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

7,120,000

7,120,000

10

นายชาญ

โสภณพนิช/4

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

-

7,120,000

11

นางเกศินี

วิฑูรชาติ/5

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7,120,000

7,120,000

12

นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล/6

กรรมการอิสระ กรรมการก�ากับความเสี่ยง
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7,120,000

7,070,000

13

นายศิริ

จิระพงษ์พันธ์/7

กรรมการอิสระ

3,260,000

-

14

นายพิเชฐ

ดุรงคเวโรจน์/8

กรรมการอิสระ

3,260,000

-

15

นายชาติศิริ

โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

16

นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

6,520,000

6,520,000

17

นายชาญศักดิ์

เฟื่องฟู

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

18

นายจรัมพร

โชติกเสถียร

กรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

นายบุญส่ง

บุณยะสาระนันท์/9

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

6,520,000

4,890,000

นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์/10

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

6,520,000

6,520,000

19
20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : /1 นายปิติ สิทธิอ�านวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/2 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
/3 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
/4 นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
/5 นางเกศินี วิฑูรชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
/6 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/7 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
/8 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
/9 นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
/10 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2563 — 239

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ�าเหน็จ ในปี 2563 รวม 19 ราย เป็นเงิน 128.22 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 รวม 18 ราย
เป็นเงิน 126.54 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) ของผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป ในปี 2563 รวม 18 ราย เป็นเงิน 896.17 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 รวม 15 ราย เป็นเงิน 792.84 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
(ตามนิยามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2563 รวม 69 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม
1,501.62 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน
่ ๆ

ไม่มี
4. การถือหุน
้ ของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2563 กับ ณ วันสิ้นปี 2562
ล�าดับ

รายชือ
่ คณะกรรมการ

หน่วย : หุ้น

ณ วันสิ้นปี 2563

ณ วันสิ้นปี 2562

ผลต่าง

234,941
-

184,941
-

50,000
-

1

นายปิติ
สิทธิอ�านวย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2

นายเดชา
ตุลานันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

71,270
25,380

71,270
25,380

-

3

พลเรือเอกประเจตน์
ศิริเดช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

4

นายโกวิทย์
โปษยานนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

5

นายอรุณ
จิรชวาลา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

6

นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

7

นายอมร
จันทรสมบูรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9,150
1,650

9,150
1,650

-

8

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
ยุคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

23,160
1,700

23,160
1,700

-

9

นายพรเทพ
พรประภา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

10

นางเกศินี
วิฑูรชาติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

11

นายโชคชัย
นิลเจียรสกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2,500
-

2,500
-

-

12

นายศิริ
จิระพงษ์พันธ์ /1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

240 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ล�าดับ

รายชือ
่ คณะกรรมการ

13

นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ /2
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

14

ณ วันสิ้นปี 2563

ณ วันสิ้นปี 2562

หน่วย : หุ้น

ผลต่าง

-

-

นายชาติศิริ
โสภณพนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5,150,200
200,000

4,900,200
400,000

250,000
(200,000)

15

นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5,070
3,790

5,070
3,790

-

16

นายชาญศักดิ์
เฟื่องฟู
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

150,000
-

150,000
-

-

17

นายจรัมพร
โชติกเสถียร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

18

นายบุญส่ง
บุญยะสาระนันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

19

นายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

หมายเหตุ :

/1
/2

-

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2563 ธนาคารและบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีจ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด จ�านวน
25,884,500 บาท
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ
จ�านวน 19,019,674 บาท
2. ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ที่ต้องด�าเนินการโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารเท่านั้น จ�านวน 5,455,000 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกัน
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 1,385,000 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัท
ในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จ�านวน 1,763,742 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกัน
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 6,520,566 บาท
3. ค่าบริการอื่น
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ การบริการให้คา� ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ทีจ่ า่ ยให้แก่บริษทั ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
โดยจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 45,000,000 บาท

รายงานประจำาปี 2563 — 241

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุน
้ กู้ ณ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�าหนด
ไถ่ถอน

จ�านวนเงิน
คงเหลือ

อันดับความน่าเชือ
่ ถือ
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

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/BB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

3.733%

25 กันยายน 2577

1,200 ล้านUSD

Baa3/ - /BB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

5.000%

-

750 ล้านUSD

Ba1/ - / -

ประเภทของหุน
้ กู้

7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุน
้ ในกิจการต่างๆ ตั้งแต่รอ
้ ยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล�าดับ

ชือ
่ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน
้

อัตราร้อยละของ
จ�านวนหุน
้ ที่จา� หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

จ�านวนหุน
้ ที่ถือ
(หุน
้ )

1

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
Tel. (60) 32-174-6888 Fax. (60) 32-174-6800

ธนาคาร

สามัญ

1,000,000,000

100.00

2

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด
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) จ�ากัด/1
Bangkok Bank Building, 2nd Floor (Zone B&C), 3rd - 4th Floor
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

ธนาคาร พีที เพอร์มาตา ทีบีเค
Gedung World Trade Center II 1st, 2nd, 21st-30th Floor,
Jl.Jend. Sudirman Kav.29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (021) 7728-9928 Fax. (021) 7728-9928

ธนาคาร

สามัญ

27,681,421,384

98.71

5

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ากัด
325 ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

6

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

สามัญ

199,999,997

100.00
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ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน
้

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,079,057,700

99.91

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,996

75.00

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

2,401,522

59.77

ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายบัตร
และระบบโอนเงิน
รายย่อย
ระหว่างผู้ใช้บริการ
ของระบบ

สามัญ

3,619,676

69.08

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่ง
และให้เช่าซื้อ

สามัญ

899,999

90.00

7

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

8

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855

9

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด/2
226 หมู่ที่ 3 ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

10

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ากัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929

11

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160

12

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด
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

13

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด
5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2029-0200

กิจกรรมการจัดท�า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจ
และเครือข่าย)

สามัญ

11,750,000

22.17

14

บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ�ากัด/2
36/4 หมู่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�าบลส�าโรง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ผลิตและจ�าหน่าย
ท่อเหล็กกล้า

สามัญ

95,603

19.12

15

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ากัด
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566

ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน

สามัญ

71,300

14.26

16

บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)/3
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

326

12.34

17

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-8976

ให้เช่าพื้นที่
อาคาร ร้านค้า

สามัญ

574,000

10.00
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18

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6763 โทรสาร 0-2636-1406

เช่าซื้อ

สามัญ

6,340,000

10.00

19

บริษัท ไทยน�าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ�ากัด
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422

สิ่งทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

20

บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ�ากัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918

การพิมพ์

สามัญ

30,000

10.00

21

บริษัท นันทวัน จ�ากัด
161 ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

2,000

10.00

22

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ากัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400 โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422

เช่าซื้อ

สามัญ

60,000

10.00

23

บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จ�ากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 1
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860

ให้บริการที่ปรึกษา
และการลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

24

บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ากัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

25

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670

บริการ

สามัญ

200,000

10.00

26

ASIA INSURANCE (PHILIPPINES) CORPORATION
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz,
Binondo, Manila, Philippines
โทร. (632) 8241-5201 ต่อ 131 โทรสาร (632) 8241-6257

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

27

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ากัด
199 หมู่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ต�าบลท้ายบ้าน
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

ผลิตและจ�าหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

28

บริษัท แอสแพค จ�ากัด
39 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-4951 ต่อ 2712

น�าเข้า และส่งออก
เคมีภัณฑ์

สามัญ

26,000

10.00
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ประเภทหุน
้

ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

การบริการการช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

400,000

10.00

400,000

10.00

29

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ�ากัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946

30

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)/2
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

31

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

32

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

33

บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-5

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

200

10.00

34

บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ�ากัด
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4 โทรสาร 0-2255-4660

โรงแรมและภัตตาคาร

สามัญ

200,000

10.00

35

บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

โฮลดิ้งส์

สามัญ

1,200,000

10.00

36

PERENNIAL HC HOLDINGS PTE. LTD.
8 Shenton Way, #36-01, AXA Tower, Singapore 068811
Tel. (65) 6602-6800 Fax. (65) 6602-6801

พัฒนาอสังหาริมทัพย์

สามัญ

17,584,000

10.00

37

Contour Pte. Ltd.
8 Cross Street, #28-80, Singapore 048424
Tel. (65) 8668-3066

ธุรกิจบริการ

PREFERENCE
SERIES A

11,682

11.68

38

บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 หมู่11 ต�าบลบ้านตาล
อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หรือโซล่าร์เซลล์
ผลิต รวมทั้งจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

สามัญ

1,111,111

10.00

39

บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2018-6902

กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย

สามัญ

100

10.00

หมายเหตุ:

/1
/2
/3

ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ�านวนหุ้น
บริษัทล้มละลาย
บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ยังไม่เสร็จการช�าระบัญชี
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ท�าเนียบสาขา
ส�านักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน 0-2645-5555 หรือ 1333
สายบัตรเครดิต 0-2638-4000, 0-2638-4400

สาขาต่างประเทศ
HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central

Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
Swift: BKKBHKHH

KOWLOON SUB - BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon

Tel. (85-2) 2300-1841

Fax.

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
SVP & General Manager
- Jakarta 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
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
- Vientiane Branch

PAKSE BRANCH
3 Sala Keiw - Dongjong
Phonsavanh Village, Pakse District
Champasak Province

Tel. (856-31) 257-252,
257-253

Fax.

Mrs. Chadaphorn Uratchat
VP & 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,
Swift: 403-7879
BKKBPHMM

Ms. Nattika Kanpawong
VP & Branch Manager
- Manila Branch

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

Mr. Sitthichai Jiwattanakul
SVP & General Manager
- Hong Kong Branch

(85-2) 2780-5896

(856-31) 257-255
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สาขาต่างประเทศ
KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st Floor, Asia Pacific Commercial Building
63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Tel. (886-7) 271-0000

(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

Mr. Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam
and Branch Manager
- Ho Chi Minh City Branch

HANOI BRANCH
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel. (84-24) 3936-5903-8

Fax.

(84-24) 3826-7397,
3936-5913
Swift: BKKBVNVXHAN

Ms. Siriporn Kunwedsuwan
VP & Branch Manager
- Hanoi Branch

KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA BRANCH
344 (1st & 2nd Floors), Mao Tse Toung Boulevard,
Sangkat Toul Svay Prey I
Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel. (855) 23-224 404-9

Fax. (855) 23-224-429
Swift: BKKBKHPP

Ms. Yiamsri Ubonpong
AVP & Branch Manager
- Cambodia Branch

Fax.

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.

Mr. Ho Ching-Ming (Jimmy)
Sub-Branch Manager
- Shanghai Pilot Free Trade Zone
Sub-Branch

BEIJING BRANCH
1st Floor, New China Insurance Tower (NCI Tower)
No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022

Tel. (86-10) 6569-0088

Fax. (86-10) 6569-0000
Swift: BKKBCNSHPEK

(86-21) 2061-7901

Mr. Watcharapong Pornchaichanakit
Branch Manager
- Beijing Branch
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BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
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
Swift: BKKBCNSHSZN

Ms. Yaowaluck Pawijit
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) 2174-6801

Fax. (60-3) 2174-6900
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) 2174-6804

Fax.

(60-3) 2174-6860

Ms. Goh Geok Yen
Operations Manager

JALAN BAKRI BRANCH
No.8, Taman Pesta Baru
Pusat Perniagaan Pesta Baru
Jalan Bakri, 84000 Muar, Johor Darul Ta’zim

Tel. (60-6) 953-1001

Fax.

(60-6) 953-2229

Mr. Lim Wee Kiat
Branch Manager

PENANG AUTO-CITY BRANCH
1815-A Jalan Perusahaan
Auto-City, North-South Highway
Juru Interchange
13600 Prai, Pulau Pinang

Tel. (60-4) 501-2388

Fax.

(60-4) 508-8106

Mr. Tan Eu Jeen
Relief Branch Manager

TAMAN MOLEK BRANCH
No.1 & 3 Jalan Molek 1/30, Taman Molek
81100 Johor Bahru, Johor Darul Ta’zim

Tel. (60-7) 353-8002

Fax.

(60-7) 356-2001

Ms. Lim Li Fen
Operations Manager

BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH
No.1 Jalan Kasuarina 2/KS07, Bandar Botanic
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan

Tel. (60-3) 3325-1823

Fax.

(60-3) 3325-2248

Mr. Ng Teck Heng
Operations Manager

Tel. (60-21) 523-7788

Fax. (60-21) 250-0702
Swift: BBBAIDJA

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

PT BANK PERMATA TBK
INDONESIA
HEAD OFFICE
WTC II, 30th Floor
JL. Jend Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920

Mr. Ridha Wirakusumah
President Director
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เครือข่ายการให้บริการ
เครือข่ายการให้บริการ
ในประเทศไทย
ส�านักธุรกิจ

สาขา
กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมภ
ิ าค

กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมภ
ิ าค

307

821

31

86

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�าเข้า

ห้องบัวหลวงเอ็กซ์คลูซฟ
ี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมภ
ิ าค

24

6

33
แห่ง

ส่วนภูมภ
ิ าค

59

แห่ง

แห่ง

แห่ง

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

1,025

ชือ
่ และสถานที่ตั้งของเครือข่าย
การให้บริการในประเทศ

แห่ง

เครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ

สามารถดูชอ
ื่ และสถานที่ตั้งของเครือข่ายการให้บริการได้ที่

• เว็บไซต์ของธนาคารที่

www.bangkokbank.com/LocateUs_TH

• สแกนคิวอาร์โค้ด

Oversea Branches
(Excluding Bangkok Bank Subsidiaries)

18
แห่ง

Bangkok Bank Berhad
(Wholly-owned Subsidiary)

Bangkok Bank (China) Company
Limited (Wholly-owned Subsidiary)

PT Bank Permata Tbk

5

6

301

แห่ง

แห่ง

แห่ง

สรุปตําแหน่งรายการ
ที่กาํ หนดตามแบบ 56-2

หัวข้อ

หน้า

  èčñéāñČôÿïāíòöðÐāòêòÿÐüéçćòÐă×

8-9 / 14-27 / 85

  ôĀÐøâÿÐāòêòÿÐüéçćòÐă×

2-5 / 28-53

  êŠ××ĀñÓöāðċùĄēñÖ

55-67

  ÑśüðĈôæĀēöďêČôÿÑśüðĈôùĘāÓĀÜüĆēè

236-237 / 241-244
236-244

  ëĈśåĆüúćśè

237
236-244

  èčñéāñÐāò×ŚāñċÖăèêŠèëô

237

  čÓòÖùòśāÖÐāò×ĀãÐāò

70-78 / 85-103 / 238-239

  ÐāòÐĘāÐĀéãĈČôÐă×Ðāò

68-84

  ÓöāðòĀéëăãÙüéäŚüùĀÖÓð

üśāÖüăÖòāñÖāèÓöāðñĀÖē ñĆè

 ÐāòÓöéÓćðïāñĎèČôÿÐāòéòăúāò×ĀãÐāòÓöāðċùĄēñÖ

55-67 / 81-83 / 105-107

 òāñÐāòòÿúöŚāÖÐĀè

79-81 / 218-224

 ÑśüðĈôæāÖÐāòċÖăèæĄēùĘāÓĀÜ

12 / 52-53 / 115-122

 ÐāòöăċÓòāÿúŞČôÿÓĘāüçăéāñÑüÖìŕāñ×ĀãÐāò

18-53

úðāñċúäć ëĈśôÖæćèùāðāòå÷ąÐøāÑśüðĈôÑüÖçèāÓāòċíăēðċäăðďãś×āÐČééČùãÖòāñÐāòÑśüðĈôêòÿ×ĘāêŒ Čéé ÑüÖçèāÓāòæĄēČùãÖďöśĎèXXXTFDPSUI

úòĆüċöĒéďÚäŞÑüÖçèāÓāò XXXCBOHLPLCBOLDPN

รายงานเล่มนี้ผลิตจากวัสดุหลัก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่
กระดาษป่าปลูกและหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
บัวหลวงโฟน

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
1333 หรือ 0-2645-5555

www.bangkokbank.com

