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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,596,507 ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อรวม 1,752,667 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 1,935,272 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 295,936 ล้านบาท เงินกองทุน
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 325,027 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
จานวน 339,774 ล้านบาท
ธนาคารให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบและครบวงจรสาหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ เช่น บริการสินเชื่อธุรกิจการค้า บริการสินเชื่อบุคคล
บริการเงินฝาก บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ บริการโอนชาระและแลกเปลี่ยนเงิน บริการจัดการเงินสด บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ บริการบัตรเครดิต บริการผู้ดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น ธุรกิจหลักของธนาคารดาเนินการผ่านหน่วยงาน
ธุรกิจหลัก (Business Unit) คือ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้า
บุคคล และกิจการธนาคารต่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารดาเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการ
ประกอบธุรกิจรับฝากทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ
และพันธมิตรทางการค้าเพื่อนาเสนอบริการทางการเงินอื่น เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารอย่างครบวงจร
ซึ่งรวมถึงการออมเงินโดยการลงทุนในตราสารอื่นๆ เช่น กองทุ นรวม พันธบั ตรออมทรัพย์ และหุ้ นกู้ภาคเอกชน
ตลอดจนการเสนอบริการประกันภัยผ่านธนาคาร การลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกรรมวานิชธนกิจ เป็นต้น
ธนาคารกรุงเทพจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร โดย
มีกิจการในกลุ่มครอบคลุมธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการถือหุ้นบริษัทพันธมิตรในธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต แต่ละกิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพมีจุดเด่น ที่สนับสนุนและสร้างเสริมภาพรวมของกลุ่มโดยเพิ่มศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ
เพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ใหม่ๆ โดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า และโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร
1.1 นโยบายในการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งหมายที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและ/หรือบริหารจัดการด้าน
การเงินที่ครบวงจร มีความพร้อมด้วยบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยี เพื่อให้บ ริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และได้รับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับชั้นนา
ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วยภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาดและ
ลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพขีดความสามารถ โดยมีภารกิจที่เน้นสาหรับแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการเงิน
- ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
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ด้านการตลาดและลูกค้า
- เป็นผู้นาในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ
- มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนาข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจ
สั่งการ
ด้านศักยภาพขีดความสามารถ
- ให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)
คุณค่าหลักที่ทาให้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ชั้นนาของประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมรักษาไว้ โดยจะต้องคานึงถึงและนามาใช้ในทุกกรณี คือ ให้บริการ
ทางการเงินแบบครบวงจร ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าตามแนวทาง ‚เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้ าน‛ โดยมีปรัชญาการ
ทางาน ดังนี้
- ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า
- ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ
- มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันทางานเป็นทีมด้วยความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
- ให้ความสาคัญในการพัฒนาพนักงาน
กลยุทธ์
ด้วยความยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น ‚เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน‛ ซึ่งถือเป็นปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ
ตลอดมา และด้วยปรัชญาทางธุรกิจที่เน้นส่งเสริมแนวคิดการร่วมมือกันเป็นพันธมิตรดังกล่าว กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพจึงกาหนดกลยุทธ์อยู่บนพื้นฐานสาคัญ 4 ประการ คือ 1) การให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็นหลัก 2) การ
ประสานงานภายในกลุ่มแบบเป็นหนึ่งเดียว 3) การใช้เครือข่ายบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วภูมิภาค และ 4)
ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารที่มีอยู่เป็นฐานในการขยายธุรกิจ และการสร้างกลุ่มธุรกิ จทางการเงินธนาคาร
กรุงเทพให้เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่มีเครือข่าย ที่สามารถอานวยความสะดวกทั้งนักธุรกิจไทยที่จะ
ลงทุนในต่างประเทศ หรือนักลงทุนต่างประเทศที่จะลงทุนในประเทศไทย และ/หรือประเทศอื่นๆในภูมิภาค อันเป็น
ความพร้อมที่จะรองรับการทาธุรกิจที่มีแนวโน้มเชื่อมโยงกันทั่วโลกมากขึ้น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบปี 2556
ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงบทบาทสาคัญของสถาบันการเงินในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ควบคู่กับการเติบโตอย่างมั่นคง เคียงข้างลูกค้า พันธมิตร และสังคมไทยโดยส่วนรวม ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนา
บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ รายกลาง รายปลีก บุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าต่างประเทศ บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม
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บริษัทไทยหลายแห่งกาลังขยายกิจการไปต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในสิ้นปี 2558 ขณะเดียวกันหลายบริษัทกาลังเตรียมพร้อมสาหรับโอกาส
ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ธนาคารกรุงเทพมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ของบริษัทเหล่านั้น ผ่านเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ และธนาคารยังคงขยายสาขาและเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง
ปี 2556 ธนาคารได้ขยายสาขาในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือที่เมืองเมดาน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่
อันดับสามของอินโดนีเซีย สาขาเมดานนับเป็นสาขาแห่งที่ 3 ของธนาคารในอินโดนีเซีย เนื่องจากธนาคารตระหนักว่า
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และมี โ อกาสเติ บ โตอี ก มาก นอกจากนี้ ใ นปี ที่ ผ่ า นมาธนาคารได้ ก ระชั บ
ความสัมพันธ์กับองค์กรสาคัญของญี่ปุ่นเพิ่ มขึ้นหลายแห่ง ทาให้จนถึงเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารได้ลงนามความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารญี่ปุ่นแล้วรวม 27 แห่ง ซึ่งครอบคลุมฐานลูกค้าตั้งแต่เกาะฮอกไกโด
ถึงคิวชู เพื่อสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าญี่ปุ่นของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยั งสนับสนุ นลู กค้ าในการก้าวสู่ ห่วงโซ่ คุณค่าที่สูงขึ้ น และเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บ
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มในภูมิภาค และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารได้นาลูกค้าไปสารวจตลาดและสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และจีน ซึ่งทาให้ลูกค้าได้พบปะนักธุรกิจ สมาคมและ
องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในประเทศนั้นๆ โดยสามารถนาข้ อมูลที่ ได้รับมาวางแผนปรับกลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศดังกล่าว
ด้านกิจการธนาคารในประเทศ ปี 2556 ธนาคารเปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น 52 แห่ง ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มขึ้น 925
เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 34 เครื่อง ทาให้ ณ สิ้นปี 2556 ธนาคารมีสาขาในประเทศรวมทั้งสิ้น 1,157 แห่ง
เครื่องเอทีเอ็มทั้งหมด 8,472 เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติรวม 1,142 เครื่อง ในจานวนสาขาที่เปิดใหม่ข้างต้น
เป็นสาขาในต่างจังหวัดรวม 35 สาขา อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี อุบลราชธานี และอุดรธานี ซึ่ง
สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจ และในนิ ค มอุ ต สาหกรรม สาขาที่ เ ปิ ด ใหม่ ห ลายแห่ ง เป็ น สาขาที่ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
ห้างสรรพสินค้าและสานักงาน ซึ่งให้บริการจนถึงช่วงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้า
นอกเวลาทาการปกติ
ธนาคารกรุงเทพและธุรกิจในเครือมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน โดยเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัด
จาหน่ายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองทุนแรกของไทย ซึ่งลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางราง นอกจากนี้ ธนาคารยัง
มีส่วนร่วมในการออกหุ้นกู้ของบริษัทชั้นนาอีกหลายแห่ง การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กาลังจะมาถึง ทา
ให้การออกพันธบัตรของต่างประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ธนาคารได้อาศัยเครือข่ายสาขาต่างประเทศเพื่อ
รุกในธุรกิจนี้ หนึ่งในความสาเร็จดังกล่าวคือการที่ ธนาคารได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายพันธบัตร
กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
นอกจากการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายข้างต้นแล้ว ธนาคารยังให้ความสาคัญกับการให้ความรู้แก่
ลูกค้า โดยในปี 2556 ธนาคารได้สานต่อโครงการ ‚เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว ‛ รวมถึ งการอบรมสัมมนาเพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูงมาอย่างต่อเนื่อง คือการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดธุรกิจร่วมกับ Babson College และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเชิญ
สมาชิกของวิสาหกิจครอบครัวในรุ่นต่างๆ มาอบรมร่วมกัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสืบทอดธุรกิจไปสู่
คนรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น
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นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดตัวรายการโทรทัศน์ใหม่ชื่อ Secrets of Victory (ไขความลับสู่ความสาเร็จ) ในช่อง
รายการเคเบิลทีวี โดยเชิญลูกค้าของธนาคารมาร่วมแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และปั จ จั ย ที่ นาไปสู่ ค วามสาเร็ จ นอกเหนือ จากการที่ผู้ ชมจะได้ รั บความรู้แ ละข้ อ มูล ด้ านการเงิ น อัน เป็น หนึ่ง ใน
ปัจจัยพื้นฐานสาคัญจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารตระหนักในความสาคัญของความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวไทย จึงได้ร่วมกับธุรกิจในเครือ
และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง
จากัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ
‚การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง‛ เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่วิธีการ ตลอดจนทางเลือกที่หลากหลาย อันจะช่วยทา
ให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน โดยอาศัยความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติ และยังมีบริการให้
คาปรึกษาทางด้านวางแผนทางการเงินเป็นรายบุคคลแก่ผู้ที่สนใจในหัวข้อหลักๆ คือ การวางแผนการออม การคุ้มครอง
ความเสี่ยงและการลงทุน โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้จัดงานมหกรรมการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงรวม 4 ครั้ง ใน
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคาแนะนาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ในครอบครัวอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
จานวนมาก
เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของธนาคารคือการมอบบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด เช่น การเพิ่มขีดความสามารถของบริการบัตรด้วยเทคโนโลยีชิพการ์ด โดยการออกบัตรเดบิต
สมาร์ท แรบบิท ซึ่งเป็นบัตรแรกและบัตรเดียวในประเทศไทย ที่รวมความสะดวกสบายของบัตรเดินทาง บัตรเดบิต
บัตรเอทีเอ็ม และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัตรเดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงและเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มจากแบบแถบ
แม่เหล็ กมาใช้เทคโนโลยีชิพการ์ด อีกทั้ง ยังเป็ นธนาคารเดี ยวในประเทศไทยที่ป รับเปลี่ยนระบบซอฟท์แ วร์ของ
เครือข่ายเครื่องเอทีเอ็มทั้งหมดมาเป็นมาตรฐานล่าสุดที่รองรับการใช้งานของเทคโนโลยีชิพการ์ด ซึ่งนอกจากจะมอบ
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน
ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ธนาคารเริ่มเปิดให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการบนหน้าจอเครื่องเอทีเอ็มได้ตามความ
ต้องการ เช่น ลูกค้าสามารถบันทึกเลขที่บัญชีและจานวนเงินที่ทารายการโอนเงินเป็นประจาได้ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูก ค้าที่หันมาใช้สมาร์ทโฟน
และอุปกรณ์แท็บเล็ตเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่คือ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) สาหรับการ
ใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกระบบปฏิบัติการ และลูกค้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและตัวเลือกต่างๆ ที่ลูกค้า
กาหนดระหว่างอุปกรณ์หลายๆ เครื่องได้อย่างสะดวกสบาย
ธนาคารได้นาเสนอบริการฝาก-ถอนเงิน โดยไม่ต้องเขียนใบรับฝาก-ถอนเงิน และบริการส่งข้อความสั้น
(SMS alert) แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพัฒนาเครื่องเอทีเอ็มให้สามารถ
รองรับบริการได้หลายภาษามากขึ้น เช่น ภาษาไทย อังกฤษ จีน และอีกจานวนหนึ่งใช้ภาษาญี่ปุ่น และอาระบิกได้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพยังเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บริการฝากเช็คและรู้ผล
เรียกเก็บเช็คภายในวันเดียวกัน ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าที่ ฝากเช็คภายใน 15.30 น. จะได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน
วันที่นาฝาก จึงเป็นบริการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับลูกค้าธุรกิจทั้งในด้านของการชาระเงินและการบริหาร
กระแสเงินสด
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นอกจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ แล้ว ธุรกิจที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของกลุ่ม ได้แก่ธุรกิจหลักทรัพย์ ดาเนินการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาของไทยที่ให้บริการ
หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ วานิชธนกิจ การจัดการกองทุนและการวิจัยหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเดิมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 ต่อมาในเดือนเมษายน 2555
บริษัทได้เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากธนาคาร
ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นร้อยละ 99.89% นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทุนจานวน 1,619 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4
ของปี 2556
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน) ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์การลงทุนใหม่ๆด้วยเทคโนโลยี
อันทันสมัยเพื่อช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Bualuang iChannel แอพพลิเคชั่น
ที่สามารถใช้งานบน iPhone เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทุนจากบริษัทได้
สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา Bualuang iProgram Trade บริการส่งคาสั่งซื้อขายอัตโนมัติสาหรับนักลงทุนบุคคล ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่เปิดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย โครงการ Bualuang iPoints การสะสมแต้มเพื่อ
แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านทุกช่องทางของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท
ยังเป็นผู้นาตลาดในธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการให้สิทธินักลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงใน
ราคาที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
เพือ่ สนับสนุนการให้ความรู้แก่นักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันเทรดดิ้ง
เรียลลิตี้การลงทุน หรือ The Stock Master ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รายการนี้นับเป็นการแข่งขันทางด้านการลงทุนรายการแรก
ของประเทศ กิจกรรมนี้นับเป็นส่ว นหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ ความเสี่ยงและ
เทคนิคในการลงทุนอย่างมีหลักการผ่านหลากหลายรูปแบบ ทั้งการอบรมในชั้นเรียน จนถึงการอบรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จากัด เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร
ให้มีความครอบคลุมครบวงจรมากขึ้น บริษัทก่อตั้งในปี 2535 โดยปัจจุบันธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ธุรกิจ
หลักของบริษัท คือ การบริหารจัดการกองทุนรวม โดยมีเครือข่ายของธนาคารเป็นช่องทางการจาหน่ายหลัก บริการรับ
บริหารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล
ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทมีปรัชญาในการลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบั ผลตอบแทนในระยะ
ยาวอย่างสม่าเสมอด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยการลงทุนในตราสารที่มี ปัจจัยพื้นฐานที่ดี ในเวลาที่
เหมาะสม อันมีผลทาให้กองทุนมีผลตอบแทนที่ดี ดังจะเห็นได้จากผลงานการบริหารกองทุนของบริษัทที่ผ่านมา
ประสบความสาเร็จจนได้รับรางวัล มากมายทั้งในระดับประเทศและระดับเอเชีย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จากัด ได้นาแนวคิดในการนาเสนอกองทุนโดยคานึงถึงความ
ต้องการของ ‘ลูกค้า’ เป็นหลัก มากกว่าการเน้น ‘ผลิตภัณฑ์’ โดยเน้นการเสนอกองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ในปี 2556 บลจ.บัวหลวงได้มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ หลายกอง ที่สาคัญคือ
กองทุนผสมบีซีเนียร์สาหรับวัยเกษียณ ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท แต่มีความเสี่ยงต่าและเปิดให้นักลงทุน
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นประจาแบบอัตโนมัติตามความต้องการของนักลงทุน ด้วยตระหนักดีว่าผู้เกษียณจากงานแล้ว
ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่า และให้ผลตอบแทนที่สม่าเสมอ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงด้านธรรมาภิบาล จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยเน้น หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง หรือมีสภาพคล่ องสูงอย่างสม่าเสมอ หรือมีอัตรา
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ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเปิดตัวกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ที่เน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือมีศักยภาพในการเติบโต
ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและรัดกุม รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ซึ่ง
สะท้อนได้จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และรางวัลต่างๆ ที่ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ในเครือได้รับ ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจในการใช้บริการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพได้อย่างเต็มที่ และ
เราพร้อมที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้า สมกับปณิธานที่ได้ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
รางวัลที่ธนาคารและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับในปี 2556




























ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนาเข้า ปี 2555 : นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์ (4 ปีติดต่อกัน)
ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย ปี 2555 : นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์ (2 ปีตดิ ต่อกัน)
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับหลักทรัพย์ในประเทศไทย ปี 2556 : นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ (6 ปีติดต่อกัน)
ผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2556 : นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและนาเข้า : นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย (7 ปีติดต่อกัน)
รางวัลตราสารหนี้ดีเด่นประจาปี 2555 : สมาคมตราสารหนี้ไทย
สถาบันการเงินที่มผี ลงานโดเด่นในการทาธุรกรรมด้านการประมูลพันธบัตรในตลาดแรก : สมาคมตราสารหนี้ไทย
สถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดของทางการและ
สมาคมตราสารหนี้ไทย : สมาคมตราสารหนี้ไทย
ผู้ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ระดับดีเลิศในประเทศไทย : วารสารโกลบอล คัสโตเดี้ยน (2 ปีติดต่อกัน)
ธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทย ปี 2556 : นิตยสาร ดิเอเชี่ยนแบงเกอร์
ธนาคารผู้นาแห่งการรณรงค์เพื่อพัฒนาผลงาน ปี 2555 : ธนาคารชาติเวียดนาม (3 ปีติดต่อกัน)
ธงเกียรติยศประจาปี 2555 : รัฐบาลเวียดนาม ธนาคารชาติเวียดนาม (3 ปีติดต่อกัน)
ธุรกรรมจัดหาเงินกู้และการควบรวมกิจการยอดเยี่ยมแห่งปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นิตยสารอัลฟา
เซาท์อีสต์เอเชีย
การจัดจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม : นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม : วารสารการเงินธนาคารและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Awards 2013)
รางวัล แบรนด์ ที่ผู้บริโ ภคให้ค วามเชื่ อมั่นมากที่สุด รางวัล ชนะเลิ ศระดับ ทอง ประเภทบริษัทจั ดการกองทุน :
นิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ เอเชีย
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ : วารสารการเงินธนาคาร
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : วารสารการเงินธนาคาร
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF 70/30) : วารสารการเงินธนาคาร
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100% (LTF 100%) : วารสารการเงินธนาคาร
กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ : มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2013 : มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)
Equity Issue, Thailand Equity Issue ในกลุ่ม Regional Awards : นิตยสาร IFR Asia
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 8 บริษัท คือ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัท
แม่ และมีกิจการในกลุ่มธุรกิจฯ แบ่งเป็น ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด (‚BBC‛) บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
(‚BBB‛) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด (‚บบส.ทวี‛) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (‚บล.บัวหลวง‛)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ.บัวหลวง‛) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด และ บีบีแอล
โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด โดยมีภาพรวมโครงสร้าง ดังนี้

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร
กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จากัด

100%

บางกอก แบงค์
เบอร์ฮาด
100%

บจก.บริหาร
สินทรัพย์ทวี
100%

บล. บัวหลวง

บลจ.บัวหลวง

99.89%

75%

บจก.บีบีแอล
(เคแมน)
100%

บีบีแอล โนมินี
(เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด

100%

ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ สรุปได้ดังนี้
บริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ขอบเขตของธุรกิจที่สาคัญ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินตามขอบเขตของธนาคาร
พาณิชย์ไทย

บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีสถานภาพเป็นบริษทั ที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีสถานภาพเป็นบริษทั ที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย

บริษัทบริหารสินทรัพย์ทวี จากัด

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ดาเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้น หรือเกิดจากหนี้ที่มี
ปัญหาที่ได้รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ โดยบริษัทอาจทาการ
พัฒนาต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ ก่อนที่จะจัดจาหน่าย
ต่อไป
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด
(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด

บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด

ขอบเขตของธุรกิจที่สาคัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์

ดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในด้านต่างๆ ได้แก่
- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage)
- ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) โดยเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน และดาเนินการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
- ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund
Management)
- ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Selling Agent)
- ธุรกิจค้าตราสารหนี้
- ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจการจัดการ
ลงทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล

ธุรกิจการเงิน

ออกตราสารทางการเงิน เพื่อจัดหาแหล่งเงินมาสนับสนุนการ
ทาธุรกิจของธนาคาร และทาการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขของทางการและกรอบการดาเนินการที่
กาหนดโดยธนาคาร โดยมีสถานภาพเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศ Cayman

ธุรกิจสนับสนุน

สนับสนุนการดาเนินการของบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาดโดยทา
หน้าที่เป็น Nominee, Trustee และ Agent ในการถือหุ้นที่ลูกค้า
นามาใช้เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีการถือหุ้นใน
บริษัทร่วมต่างๆ ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด

บริษัทร่วม

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จากัด

บริษัท ไทยดิจิตัล ไอดี จากัด

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัทร่วม
ธนาคารถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน
บจ.ศูนย์ประมวลผล
ธนาคารถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน
บจ.พีซีซี แคปปิตอล
บริษัทร่วม

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
60

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
60

การถือหุ้นของ
ธนาคาร (ร้อยละ)
35.88

50

50

19.80

50
50

50
50

30.00
30.82

บริการด้านข้อมูล

50

50

30.82

ซื้อ-ขาย สินค้า

-*

-*

24.90

ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
และให้เช่าซื้อ
ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการ
ชาระเงินหลายระบบ
และการให้บริการหักบัญชี
บริการด้านคอมพิวเตอร์
บริการด้านข้อมูล

* จานวนเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคารจําแนกการดําเนินกิจการเป็น 4 ด้านคือ กิจการธนาคารในประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ และกิจการของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 กิจการธนาคารในประเทศ (Domestic Banking)
ธนาคารมุ่งเน้นการทําธุรกิจหลัก เช่น บริการเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศ บริการโอนเงิน
ชําระเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงการซื้อขายตราสารและกองทุนรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขาในประเทศซึ่งมีทั้งหมด 1,157 แห่ง และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
โครงสร้างการจัดการกิจการธนาคารในประเทศ
ธนาคารจัด โครงสร้า งการจัด การของกิจ การธนาคารในประเทศเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภาพในการ
ให้บ ริก าร รวมทั้ง เพื่ อขยายส่ วนแบ่ ง การตลาดด้ านสิน เชื่ อและเงิ น ฝาก เพิ่ม รายได้ ด อกเบี้ ยและค่าธรรมเนี ย ม
ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเสนอบริการแก่ลูกค้าเป็นชุดผลิตภัณฑ์ โดยธนาคาร
แบ่งกลุ่มลูกค้าธนาคารเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจรายกลาง ลูกค้าธุรกิจรายปลีก และลูกค้า
บุคคล ทั้งนี้ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่จะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานใหญ่ ซึ่งเชี่ยวชาญในแต่ละสายอุตสาหกรรม
ขณะที่ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก ธนาคารมีการจัดตั้งสํานักธุรกิจ โดยให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ดูแลลูกค้า
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้มีการรวมศูนย์งานด้านการกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไว้ที่สํานักงานใหญ่
และรวมงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนมาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ เพื่อให้สาขามุ่งเน้นเฉพาะงานด้านการตลาดและ
การให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่
ธนาคารให้บริการสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง รายปลีก และบุคคล ทั้งสินเชื่อระยะ
สั้นและสินเชื่อระยะยาว เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น การออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการ
ยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond) หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) รวมทั้งบริการด้านเงินฝาก บริการ
โอนเงิน บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการบริหารเงินสด และบริการวานิชธนกิจ เป็นต้น
การให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง รายปลีก และบุคคล สรุปได้ดังนี้
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
สายลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ รายใหญ่ ข องธนาคารให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท ไทยขนาดใหญ่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และบริษัทข้ามชาติที่ เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ ตาม
ประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจนั้นๆ และมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล โดยสามารถ
นําเสนอบริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์และคําแนะนําที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของลูกค้า
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ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก
ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก (ประกอบด้วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ของธนาคารได้รับ
การดูแลจากผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์จากสํานักธุรกิจทั่วประเทศ บริษัทและองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของไทยที่มีบทบาทในระดับภูมิภาคจํานวนไม่น้อย เริ่มต้นมาจากการเป็นลูกค้ารายเล็กที่ค่อยๆ เติบโตด้วย
ความเอาใจใส่ดูแลและการวางแผนธุรกิจระยะยาวร่วมกับธนาคาร นอกเหนือจากการให้บริการทางการเงินแล้ว ธนาคาร
ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนลูกค้าในด้านอื่นด้วย อาทิ การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมทักษะทางอาชีพ และการให้คําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสในธุรกิจใหม่ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตและแข่งขันได้
ในตลาด
ลูกค้าบุคคล
ธนาคารมี ฐ านลู กค้ าบั ญ ชี เงิ น ฝากและสาขาที่ ค รอบคลุ ม ทั่ วประเทศ พร้ อ มด้ วยบริ การธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติบริการธนาคารทางโทรศัพท์พื้นฐานและ
โทรศั พท์เคลื่อนที่ ธนาคารให้บริการลูกค้ าบุคคลด้ วยผลิตภั ณฑ์และบริการทางการเงินที่ หลากหลาย เช่ น บริการ
ประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) บัตรเครดิต กองทุนรวม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บัญชีเงินฝาก บริการโอน
เงินและชําระเงิน รวมทั้งธนาคารยังมีบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับประกันภัยและการลงทุน
ช่องทางการให้บริการ
ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมและทันสมัย โดยธนาคารเป็นหนึ่งในผู้นํา ในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งในด้านจํานวนสาขาที่ให้บริการ เครือข่ายเอทีเอ็ม และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ ทั้งนี้
นอกจากเครือข่ายสาขาที่ให้ บริการเป็น หลักแล้ว ธนาคารได้พัฒนาช่องทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์
ที่หลากหลายรูปแบบได้แก่ เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ และบริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงยังมีการเปิดสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยจํานวนมากเพื่อให้บริการและอํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ
เครือข่ายสาขาและสานักธุรกิจ
ธนาคารมี การประเมินโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาเครื อข่ายสาขาอย่ างต่ อเนื่อ ง โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสาขาจํานวน 1,157 แห่งให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํ างานของสาขาให้ มี ประสิ ท ธิ ภาพสู ง ขึ้ น และลดต้ น ทุ น ด้ านการปฏิ บั ติ การ โดยรวบรวมงานด้ าน
ปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ มาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงพื้นที่ของสาขาและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการ การ
ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
นอกเหนือจากเครือข่ายสาขาแล้ว ธนาคารยังได้ให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีกผ่าน
สํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยจํานวน 236 แห่งทั่วประเทศ โดยในแต่ละสํานักธุรกิจจะมีผู้จั ดการธุรกิจสัมพันธ์และ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้ในส่วนของสํานักธุรกิจย่อยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและส่วน
ใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็จะมีการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับสํานักธุรกิจ
ทั้งนี้นอกจากสาขาในประเทศแล้ว ธนาคารยังมีการให้บริการผ่านสาขาต่างประเทศจํานวน 26 แห่ง
และสํานักงานตัวแทน 1 แห่งใน 13 เขตเศรษฐกิจที่สําคัญ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.1.2 กิจการธนาคารต่างประเทศ)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10

- ร่าง -

จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 84 แห่ง
กระจายทั่วประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ธนาคารได้ร่วมมือกับเวสเทิร์นยูเนี่ยน
ให้บริการโอนเงินผ่านเครือข่ายของเวสเทิร์นยูเนี่ยนที่ครอบคลุมจุดบริการกว่า 500,000 แห่งในกว่า 200 ประเทศทั่ว
โลก โดยลูกค้าในประเทศไทยสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ที่จุดบริการของธนาคารกรุงเทพกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ
ทั้งที่สาขาและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เครือข่ายเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการและติดตั้งเครือข่ายเอทีเอ็มทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556
ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มกว่า 8,470 เครื่อง และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกว่า 1,140 เครื่องซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง
โดยมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงสถานที่ต่างๆ ทั้งในเขตนครหลวงและในต่างจังหวัด เช่น ร้าน
สะดวกซื้อ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน สนามบิน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ เป็นต้น ทั้งนี้
ลูกค้าสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรบีเฟิสต์ในการทําธุรกรรมที่หลากหลายจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร เช่น การ
ถอนเงินสด การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากทั้งของธนาคารและต่างธนาคาร การชําระค่าสินค้าและบริการ การชําระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน การลงทะเบียนเพื่อชําระเงินโดยการหักบัญชีโดยตรง การลงทะเบียนเพื่อให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมี
การโอนเงิ นจากบัญชี ของลูกค้า นอกจากนี้ เครื่องเอทีเ อ็มยัง สามารถให้บริ การบั ตรของธนาคารอื่นในเครื อข่าย
NITMX และบัตรจากต่างประเทศเช่น VISA / Master Card / UnionPay / American Express / JBC / Pongsawan Bank
เป็นต้น
ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์
ธนาคารจัดตั้งศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มทางเลือกของช่องทางในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ให้แก่ลูกค้า นอกเหนือจากการให้บริการที่สาขา โดยลูกค้าสามารถทําธุรกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์
เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชี การโอนเงินให้บุคคลที่สามซึ่งมีบัญชีกับธนาคาร การชําระเงินที่ใช้จ่ายโดยบัตรเครดิต
การชําระค่าสินค้าและบริการตามที่ตกลง การชําระภาษี การซื้อขายกองทุนเปิด การทํารายการหรือขอบริการเกี่ยวกับ
บัญชีของตนเอง เช่น การแจ้งสมุดเงินฝากหาย การอายัดบัตรเอทีเอ็ม การแจ้งบัตรเครดิตหาย การเปลี่ยนแปลงวงเงิน
เครดิตและการถอนเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ลูกค้า ยังสามารถสอบถามข้อมูลและสถานภาพของบัญชี เช่น ยอดเงิน
คงเหลือ รายการโอนเงิน การชําระเงิน สถานภาพของเช็ค และรายการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ของธนาคาร เช่น ที่ตั้ง
ของเครื่องเอทีเอ็มของสาขา ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร
ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ยังให้บริการสนับสนุนลูกค้าซึ่งใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคาร
เช่น ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงการให้คําแนะนําและเสนอขายบริการต่างๆ แก่ลูกค้า
ของธนาคาร
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
เนื่องจากจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารจึงได้พัฒนานวัตกรรมและช่อง
ทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการทางการเงิน
ของลูกค้า โดยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งเป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ในการทําธุรกรรมทางการเงินได้แบบออนไลน์ เช่น การโอนเงิน ระหว่างบัญชีตนเอง โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นทั้ง
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ของธนาคารกรุงเทพและต่างธนาคาร บริการอายัดเช็คและสมุดคู่ฝาก บริการสั่งซื้อสมุดเช็ค แบบออนไลน์ รวมถึง
บริการชําระค่าสินค้าและบริการ บริการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริการแนะนําเปิดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ บริการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/LTF ด้วยบัตรเครดิต และบริการเอกสารกองทุนรวม เป็น
ต้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ ที่สาขาตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี หรือ
สมัครได้ด้วยตนเองที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือเว็บไซต์ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลูกค้าจะสามารถตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โอนเงิน ชําระเงิน และ
ค้นหาที่ตั้งสาขาและเอทีเอ็มของธนาคาร
บริการทางการเงินออนไลน์สาหรับลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารได้พัฒนาและนําเสนอบริการทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุน
ลูกค้าธุรกิจในประเทศ โดยลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีกสามารถใช้บริการทางการเงินออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
ด้วยบริการ บิซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหว และบริหารบัญชีได้ด้วยตนเองทุกวัน เช่น
การโอนเงิน การชําระค่าสินค้าและบริการ และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น และในปี 2556 ธนาคารได้เพิ่มบริการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านบริการ บิซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) ทั้งนี้ ธุรกรรมการเงินผ่านบริการ บิซ
ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking) มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเครื่องโทเค็น (Token) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกรหัสลับใหม่
ให้ทุกครั้งเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สามารถใช้บริการทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บริการจัดการ
เงินสด บริการสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ และบริการ Supply Chain เป็นต้น โดยบริการจัดการเงินสด (Corporate
iCash) ให้บริการครบวงจร ทั้งบริการชําระเงิน บริการเรียกเก็บเงิน การจัดทํารายงานและให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) ซึ่งลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ
Enterprise Resource Planning ‘ERP’ ของธนาคาร เพื่อส่งข้อมูลธุรกรรมที่มีจํานวนมากเข้ามาทํารายการได้ทันที (Real
Time Processing) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการบัวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เพื่อลูกค้าธุรกิจส่งออกและ
นําเข้าสําหรับการทําธุรกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การทําเลตเตอร์ออฟเครดิต หนังสือค้ํา
ประกัน เป็นต้น
บริการบัวหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็นบริการสินเชื่อและชําระเงินออนไลน์ในรูปแบบ
เครือข่าย (Supply Chain) ซึ่งสนับสนุนธุรกรรมการค้าระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางกับตัวแทนจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้ใน Supply Chain โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความสะดวกและความยืดหยุ่นด้าน
การเงินและการอนุมัติวงเงินออนไลน์ ทําให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายยอดขายได้เนื่องจากสามารถใช้วงเงินสินเชื่อ
ที่เหมาะสม
บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และเครือข่ายจุดการให้บริการ (Point-of-Sales)
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก เช่น การเสนอสิทธิ
ประโยชน์หลากหลายสําหรับผู้ถือบัตร ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธ์และการให้บริการกับลูกค้าคุณภาพที่
มีอยู่อย่างสม่ําเสมอ ธนาคารได้พัฒนาเครือข่ายร้านค้าที่มั่นคงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สาขาของธนาคาร ซึ่งทํา ให้ธนาคารสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ร้านค้า ทั้งนี้
ธนาคารเชื่อว่าเครือข่ายสาขาที่มีอยู่เป็นจํานวนมากและความสัมพันธ์อย่างเเน่นแฟ้นเป็นกลยุทธ์สําคัญในการสร้างและ
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รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า นอกจากนี้ ธนาคารได้นําเทคโนโลยีชิพอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความ
ปลอดภัยสูง มาใช้กับบัตรเครดิตของธนาคาร
ในส่วนของบัตรเดบิต ธนาคารได้ นําเสนอบัตรเดบิตบีเฟิสต์สมาร์ทพร้อมเทคโนโลยีชิพ EMV เป็น
ธนาคารแรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการนําเสนอบัตรบีเฟิสต์
สมาร์ท สํ าหรับนักเรี ยนนักศึกษา ที่สามารถใช้เป็นบัตรประจํ าตั วนั กเรียน บัตรเดบิ ต บัตรเอทีเอ็ม และกระเป๋าเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรเดียว สําหรับปี 2556 ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยการออกบริการ
‘บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท’ ร่วมกับบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จํากัด ในเครือบริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปโฉมใหม่ที่ผสาน บัตรเดบิตเข้ากับ ‘แรบบิท’ ซึ่งเป็นระบบชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบแรกในประเทศไทย ที่มีระบบตั๋วร่วมระหว่าง รถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารประจําทางด่วน
พิเศษ และเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ทั้งยังนําไปใช้ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าและพันธมิตรมากมาย ช่วย
เพิ่มความความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวัน ให้แก่ลูกค้าธนาคารได้เป็นอย่างดี
สําหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต Purchasing Card ซึ่งเป็นบัตรเดบิตที่
ธนาคารออกร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของรัฐและ บริษัทค้าส่งและค้าปลีกในกลุ่มธุรกิจต่างๆ สําหรับใช้ชําระค่า
สินค้าบริการภายในประเทศ เช่น บัตรเดบิต Purchasing Card สําหรับผู้ซื้อทองคํา โดยสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อ
ทองคํา บัตร Tax Smart Card ที่ธนาคารออกร่วมกับกรมสรรพากรเพือ่ ใช้ชําระภาษี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
การใช้เงินสด และเพิ่มความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในการชําระเงินของลูกค้าทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล
ของธนาคาร
งานส่งมอบบริการ
ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโดยรวบรวมงานด้านปฏิบัติการสนับสนุ นต่างๆ ไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
12 ศูนย์ ทําให้เกิดการปรับปรุงพื้นที่สาขาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการตลาดและการให้บริการแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถพัฒนางานด้านปฏิบัติการให้มีต้นทุนต่ําลง การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการควบคุม
คุณภาพ มีความถูกต้องและมีความรวดเร็ว พนักงานมีความรู้ความชํานาญ ส่งผลดีต่อการวางแผนงานของผู้บริหาร
และระบบการบริหารความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ มีหน้าที่ในรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ รายใหญ่ (Corporate Business Loan Center)
ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
- ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา (Business Loan Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทที่มิใช่เงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก
- ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ (Revolving Credit Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก
- ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค (Consumer Loan Center) ดูแลงานเอกสาร พิธีการและการอนุมัติสินเชื่อ
สําหรับลูกค้าบุคคล
- ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Troubled Debt Restructuring Processing Center)
ดูแลงานทําสัญญา การบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานและการรับชําระหนี้ของลูกค้าที่มีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
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- ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนาเข้า (Trade Finance Center) ดูแลการทํารายการ และงานปฏิบัติการ
สนับสนุนการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการการค้าต่างประเทศ เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเชื่อ
เพื่อการส่งออกและนําเข้า เป็นต้น
- ศูนย์หลักประกันและจดจานอง (Appraisal & Mortgage Center) ดูแลการประเมินราคาหลักประกัน
และการจดจํานอง
- ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค (Cheque Processing Center) ดูแลระบบการชําระเงินด้วยเช็คของธนาคาร โดย
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่าง
วันที่ 12 เมษายน 2555 – วันที่ 12 เมษายน 2558
- ศูนย์ปฏิบัติการเงินสด (Cash Processing Center) ดูแล จัดเก็บรักษา บริหารเงินสด บริการเงินสด
และจัดสรรเงินสดคงเหลือให้กับสาขาทั่วประเทศ
- ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร (Account Maintenance and Service Center) ดูแลการทํารายการที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีเงินฝากและข้อมูลลูกค้า โดยได้รับ ISO 9001:2008 ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2557
- ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ (Phone Banking Center) ดูแลระบบข้อมูลและข้อมูลการทํารายการผ่าน
ระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- ศูนย์บริการเอกสาร (Document Logistic Center) ดูแลการรับส่งเอกสารระหว่างสาขาเต็มรูปแบบ
สาขาไมโคร สํานักธุรกิจ สํานักธุรกิจย่อย สํานักงานใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ
นอกจากศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์แล้ว ธนาคารยังมีหน่วยงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนอีก 1 หน่วยงาน
คือ ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานในด้านบริการ
แลกเปลี่ยนและโอนเงินต่างประเทศ และบริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ตลอดจนการประสานงานและสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนและโอนเงินต่างประเทศของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางานและ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารความรู้ การจัดการข้อมูลธุรกิจ การกําหนดเป้าธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการ
ส่งเสริมการขาย โดยได้รับ ISO 9001:2008 ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2554 – 16 ธันวาคม 2557
2.1.2 กิจการธนาคารต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศรวม 26 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง ครอบคลุม
13 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย ธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร
สาขาในฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ
สํานักงานตัวแทนในประเทศเมียนมาร์ การที่ธนาคารตั้งกิจการอยู่ในประเทศเหล่านี้เป็นเวลานาน และมีบุคลากร
ท้องถิ่นที่ร่วมงานกับธนาคารมานาน ทําให้ธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง และ
พร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าหรือนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปทําธุรกิจในภูมิภาคที่กําลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งธุรกิจไทยที่ต้องการขยาย
กิจการไปต่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติซึ่งมีความสัมพันธ์กับธนาคารมายาวนาน เช่น ลูกค้าชาวจีนที่อยู่ในฮ่องกง ไต้หวัน
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น และลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศที่ธนาคารให้บริการ
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ธนาคารจัดตั้งสาขาฮ่องกงเป็น สาขาต่างประเทศแห่งแรกเมื่อปี 2497 และเปิดสาขาต่างประเทศ
เพิ่มเติมเรื่อยมา ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการค้าต่างประเทศของลูกค้าธนาคาร
ทั้งนี้เมื่อ 28 ธันวาคม 2552 ได้แปรสภาพสาขา ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งเป็นธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน คือ
Bangkok Bank (China) โดยธนาคารถือหุ้นเต็ม ให้บริการทางการเงินพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ประเทศจีนและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย จีนและเขตเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องกัน ธนาคารมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ เช่น บัญชีเงินฝากสกุลเงิน
หยวนและสกุลเงินต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงสินเชื่อระยะกลางถึงระยะยาว บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) มีความก้าวหน้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี และได้รับความสนใจจากบริษัทไทยและบริษัทใน
ระดับภูมิภาคที่ต้องการขยายกิจการไปประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ ได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลจีนในการเปิดให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน ระหว่างเงินสกุลบาทและสกุลเงินหยวนของจีนโดยตรงในตลาด
ระหว่างธนาคาร (Interbank Market) โดยร่วมกับธนาคารชั้นนําของจีนอีก 6 แห่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนให้มากขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม และลดความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้า
สาขาของธนาคารในต่างประเทศให้บริการรับฝากเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน
และชําระเงินระหว่างประเทศ การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการให้บริการที่เกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้า และการให้
สินเชื่อหมุนเวียน
นอกจากการดําเนินธุรกิจให้บริการธนาคารพาณิชย์แก่ลูกค้าในท้องถิ่นแล้ว สาขาต่างประเทศบาง
แห่งที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินของโลก ยังทําหน้าที่ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนให้ธนาคารด้วย
ปี 2556 ธนาคารได้ขยายสาขาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือที่เมืองเมดาน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่
อันดับสามของอินโดนีเซีย สาขาเมดานนับเป็นสาขาแห่งที่ 3 ของธนาคารในอินโดนีเซีย เนื่องจากธนาคารตระหนักว่า
อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้รับยกย่องจากนิตยสาร
InfoBank ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อชั้นนําของอินโดนีเซีย ให้เป็น 1 ใน 3 ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย จากผลการ
ดําเนินงานในปี 2556 ที่โดดเด่น
ตารางแสดงสถานที่ตั้งของสาขาหรือสํานักงานในต่างประเทศของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สถานที่ตั้ง

สาขา

ฮ่องกง

สาขาย่อยเกาลูน
สาขา Central District

ญี่ปุ่น

สาขาโตเกียว
สาขาโอซาก้า
สาขาสิงคโปร์
สาขาลอนดอน
สาขานิวยอร์ค

สิงคโปร์
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา

วันที่เปิดทําการ
12 ตุลาคม 2503
1 กุมภาพันธ์ 2504
เปิดเป็นสาขาแรกในปี 2497 ที่สาขาเวสต์เทิร์น
ซึ่งได้ปิดทําการปี 2546
10 ธันวาคม 2498
13 เมษายน 2513
30 มีนาคม 2500
24 มิถุนายน 2500
2 เมษายน 2527 (เป็นสํานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2508)
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สถานที่ตั้ง
ไต้หวัน

อินโดนีเซีย

เวียดนาม
ลาว
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย

จีน

เมียนมาร์

สาขา
สาขาไทเป
สาขาย่อยเกาสุง
สาขาย่อยไทจง
สาขาจาการ์ต้า
สาขาย่อยสุราบายา
สาขาเมดาน
สาขาโฮจิมินห์ซิตี้
สาขาฮานอย
สาขาเวียงจันทน์
สาขามะนิลา
กัวลาลัมเปอร์
Jalan Bakri
Taman Molek
Penang Auto - City
Bandar Botanic Klang
(ในนามบริษัทย่อย Bangkok Bank Berhad)
สาขาเซี่ยงไฮ้
สาขาเซียะเหมิน
สาขาปักกิ่ง
สาขาเสิ่นเจิ้น
(ในนามบริษัทย่อย Bangkok Bank (China))
สํานักงานตัวแทนย่างกุ้ง

วันที่เปิดทําการ
24 พฤษภาคม 2508
27 ตุลาคม 2533
12 ตุลาคม 2538
24 มิถุนายน 2511
29 มีนาคม 2555
6 พฤศจิกายน 2556
15 กรกฎาคม 2535
19 มกราคม 2538 (เป็นสํานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2536)
5 สิงหาคม 2536
11 สิงหาคม 2538
12 พฤษภาคม 2537 (เป็นสาขาตั้งแต่ 23 มกราคม 2502)
5 เมษายน 2553
12 เมษายน 2553
8 ตุลาคม 2553
14 กุมภาพันธ์ 2554
10 ธันวาคม 2536
6 มีนาคม 2541
8 ธันวาคม 2548 (เป็นสํานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2529)
12 ตุลาคม 2550
28 ธันวาคม 2552
18 สิงหาคม 2538

เกณฑ์การพิจ ารณาและตรวจสอบควบคุม สิน เชื่อ ของสาขาต่างประเทศ จะใช้เ กณฑ์เ ดีย วกับ ที่
ธนาคารใช้ในประเทศ และได้รับการตรวจสอบโดยทีมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีละครั้ง นอกจากนี้
สาขาต่างประเทศยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารกลางในประเทศที่ประกอบการอีกด้วย
2.1.3 กิจการการเงินธนกิจ
กิจการการเงินธนกิจจัดตั้งขึ้นในปี 2535 โดยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาการเงิน และ
ธุรกรรมวานิชธนกิจอื่น และได้ขยายบริการโดยรวมถึงการจัดจําหน่าย รับประกันการจัดจําหน่าย และการค้าตราสารหนี้
โดยกิจการการเงินธนกิจประกอบด้วย สายวานิชธนกิจ สายธุรกิจหลักทรัพย์ และสายบริหารการเงิน โดย สายวานิชธนกิจ
รับผิดชอบดูแลในส่วนของธุรกิจโครงการและการจัดจําหน่าย การรับประกันการจัดจําหน่ายและการค้าตราสารหนี้
สําหรับสายธุรกิจหลักทรัพย์รับผิดชอบบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะที่สายบริหารการเงินรับผิดชอบการ
บริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
รวมทั้งมีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่อง และบริหารธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศ
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สายวานิชธนกิจ
สายวานิชธนกิจให้บริการทางการเงินใน 3 ด้าน คือ บริการธุรกิจโครงการ บริการทุนธนกิจ และ
บริการที่ปรึกษาทางการเงิน


บริการธุรกิจโครงการ

ธนาคารให้บริการสินเชื่อโครงการสําหรับลูกค้าธุรกิจ ซึ่งดําเนินโครงการขนาดใหญ่ในหลายภาค
ธุรกิจทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้ า ปิโตรเคมี ธุ รกิจที่เกี่ยวกับพลั งงาน โทรคมนาคม
ภาคอุตสาหกรรมหนัก และสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น โดยบริการของธนาคารเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ประเมินผลตอบแทนโครงการและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทําประมาณการ
ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณารายละเอียดของผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการเพื่อกําหนดโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังทําหน้าที่จัดหาแหล่งเงินกู้และเงินทุนให้แก่โครงการ ผ่านการให้สินเชื่อจาก
ธนาคารร่วมกับสถาบันการเงินอื่น รวมถึงการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ในรูปแบบอื่นๆ ให้แก่โครงการด้วย


บริการทุนธนกิจ

ธนาคารให้บริการด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนลูกค้า
บรรษัทขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจในการระดมทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยตราสารหนี้รูปแบบต่างๆ ผ่านตลาด
ตราสารหนี้ภายในประเทศ ธนาคารมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่สามารถออกแบบตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการของนักลงทุนและตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ออกตราสารหนี้ ทั้งนี้บริการของธนาคารครอบคลุมถึงการให้
คําแนะนําแก่ลูกค้าเพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การตลาดเพื่อจัดจําหน่ายตราสารหนี้ให้ได้ผลตามเป้หมายด้วยอัตรา
ต้นทุนที่เหมาะสม โดยทีมงานที่มีความชํานาญในการติดต่อกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนสถาบันและประชาชน
ทั่วไป ธนาคารให้บริการผ่านสาขาทั่วประเทศด้วยระบบการจองซื้อแบบ online real time ทําให้สามารถควบคุมและ
ประเมินสถานการณ์การจัดจําหน่ายและความสําเร็จของธุรกรรมได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้จัดจําหน่ายตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ นอกจากการสนับสนุนลูกค้าในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้แล้ว บริการทุนธนกิจของ
ธนาคารยังครอบคลุ มถึ งการระดมทุนผ่ านการแปลงสิ นทรั พย์ เป็น หลักทรั พย์ การตั้ง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust, REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Fund)


บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงธุรกรรมในด้านยุทธศาสตร์
ในเรื่องการซื้อขายในรูปแบบต่างๆ การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) การร่วมทุน (Joint Venture) การจัดหา
พันธมิตรทางธุรกิจ และการจัดหาแหล่งเงินทั้งเงินลงทุนในส่วนทุนและเงินกู้ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ หรือเงินกู้เพื่อ
การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ และแนวทางการระดมเงินในรูปแบบ
ต่างๆ โดยทีมที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารจะร่วมมือกับสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และหน่วยงานต่างๆ ในธนาคาร
เพื่อนําเอาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทรัพยากร ความสามารถต่างๆ เพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน อย่าง
ครบวงจร โดยการให้บริการของธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจ หรือเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้แม้ว่าธุรกิจด้านทุนธนกิจจะมี การแข่งขันสูง แต่ธนาคารเชื่อว่าด้วยความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกิจ ประสบการณ์และสายสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้าบรรษัทและรัฐวิสาหกิจชั้นนํา ตลอดจนเครือข่ายของ
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ธนาคารทั้งในเอเชียและภูมิภาคจะทําให้ธนาคารมีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้
อย่างครอบคลุม อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธนาคารยังคงมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
สายธุรกิจหลักทรัพย์


บริการด้านหลักทรัพย์

ธนาคารได้ดําเนินงานให้บริการด้านผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบสําหรับลูกค้าสถาบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2529 โดยได้รับใบอนุ ญาตให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor) ในปี 2543 และ 2544 ตามลําดับ และได้มีการเริ่มให้บริการการเป็น
ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นส่ วนบุ คคลในปี 2549 บริ การหลั กของผู้ รับฝากทรัพย์สิน ประกอบด้ว ย
การเก็บรักษาทรัพย์สิน การรับมอบ ส่งมอบและชําระราคาหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหลักทรัพย์ และการดูแลและ
ติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้า สําหรับงานผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมจะมีหน้าที่
เพิ่มเติม คือ การรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน และการดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการ
ในปี 2551-2556 ธนาคารได้รับรางวัล ‘Best Sub-Custodian Bank in Thailand’ จากวารสารโกลเบิล
ไฟแนนซ์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่ง เป็นการประเมินการให้บริการของธนาคารในด้านต่างๆ กล่าวคือ ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี รวมถึงการมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของบริการด้านหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2555 ธนาคารได้รับการจัดอันดับเป็น Top-Rated ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก
การสอบถามคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าสถาบันการเงินต่างประเทศที่ใช้
บริการอยูก่ ับธนาคาร โดยวารสารโกลเบิลคัสโตเดียน
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ แ ก่ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภท
ตราสารหนี้ (Registrar Service) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond – Holders’ Representative) ให้บริการปฏิบัติงานทะเบียน
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และให้บริการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนการจัดการกองทุน
สายบริหารการเงิน
สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ดําเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดยการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงบริหารสภาพคล่องของธนาคารเพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยง
ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินกําหนดและธนาคารยอมรับได้
2.1.4 กิจการของบริษัทย่อย
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2543 โดยดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์และให้บริการครอบคลุมการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ วานิชธนกิจ งานวิเคราะห์ งานจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารถือหุ้นในบริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.89 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุ้นร้อยละ 99.75) โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 16,076 ล้านบาท และมีส่วนครองตลาดด้าน
ปริมาณธุรกิจเป็นอันดับที่ 8 ในระบบ
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2535 โดยดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วน
บุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จํากัด ร้อยละ 75.00 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด มีสินทรัพย์รวม
717.0 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM ภายใต้ Mutual Fund Section) เป็นเงินจํานวน
387,838 ล้านบาท
 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด
ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2542 โดยดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ธนาคารถือหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด ร้อยละ 100.00 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด มีสินทรัพย์รวม 8,393 ล้านบาท
 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 โดยดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสถานที่ประกอบการอยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย (เดิมเป็นสาขากัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเปิดดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2502 และได้เปลี่ยนเป็นบริษัท
ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของทางการท้องถิ่น) ในปี 2553 ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่ม
3 แห่ง ได้แก่ Jalan Bakri Taman Molek และ Penang Auto-City และในปี 2554 ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 แห่ง
คือ Bandar Botanic Klang ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารถือหุ้นในบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ร้อยละ 100.00 โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด มีสินทรัพย์รวม 35,460 ล้านบาท
 บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียที่ถือหุ้นโดย บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ดําเนินธุรกิจ
เก็บรักษาหลักประกันที่เป็นหุ้นของลูกค้าของบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาดตามวิธีปฏิบัติของท้องถิ่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีสินทรัพย์รวม 0.7 ล้านบาท
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2522 โดยดําเนินธุรกิจ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารถือ
หุ้นในบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด ร้อยละ 100.00 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด มี
สินทรัพย์รวม 727.0 ล้านบาท
 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
ก่อ ตั้ ง เมื่ อ ธั น วาคม 2552 โดยมี การเปลี่ ย นสถานะสาขา 4 แห่ ง ของธนาคารในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ได้แก่ สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาปักกิ่ง สาขาเซียะเหมิน และสาขาเสิ่นเจิ้น เป็น ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
จํากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม
82,377 ล้านบาท
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ในภาพรวมที่ธนาคารยึดถือตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือ การมุ่งเน้นการรักษาและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อันเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการขยายธุรกิจของธนาคาร ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้าง
ประโยชน์ต่อยอดจากเครือข่ายสาขาที่มีอยู่จํานวนมาก และในฐานะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนําของไทย ธนาคารได้
ให้ความสําคัญกับการริเริ่มพัฒนาธุรกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายฐานรายได้ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ทันสมัยอย่างต่อเนือ่ ง
ขยายธุรกิจหลักอย่างรอบคอบ
การดําเนินงานที่เป็นธุรกิจหลักยังคงเป็นองค์ประกอบสําคัญในธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นปัจจัย
หลักสําหรับสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารยึดมั่นในปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเป็นที่ปรึกษาและพันธมิตรที่
ไว้วางใจได้ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ การขยายธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ธนาคารมุ่งขยายธุรกิจด้วยความรอบคอบอย่างต่อเนื่อง โดยการขยาย
ฐานสินเชื่อในอัตราที่สอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อในระบบธนาคารโดยรวมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
พร้อมทั้งดําเนินการตามนโยบายในการรักษาคุณภาพของสินเชื่ออย่างเคร่งครัด
นอกจากด้านสินเชื่อแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าทุกกลุ่มโดย
การนําเสนอผลิ ตภั ณฑ์ และบริการที่สร้ างสรรค์เ ป็ น พิเ ศษสําหรั บลู กค้ าแต่ ล ะกลุ่ ม รวมทั้ง การให้ คํ าปรึ กษาและ
กระบวนการแก้ปัญหาสําหรับลูกค้า
ธนาคารยังให้ความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยธนาคารเชื่อว่าลูกค้า
กลุ่มนี้คือองค์ประกอบสําคัญในการสร้างการเติบโตในระยะยาวสําหรับธนาคาร และเนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนั้นมีการเติบโตและขยายตัวตามวงจรของธุรกิจ ธนาคารจึงจัดโครงสร้างการจัดการเป็นสายลูกค้าธุรกิจ
รายปลีก สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และกิจการธนาคารต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุน
ธุรกิจของลูกค้าแต่ละขนาดได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามความต้องการในแต่ละช่วงการเติบโตของธุรกิจ
มุ่งตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ธนาคารติดตามและประเมินผลทั้งในด้านโครงสร้างองค์กรและการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและสามารถส่งมอบบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
ธนาคารเชื่อ ว่าแนวทางดังกล่ าวเป็นปัจ จัยสําคัญในการรักษาความสัม พันธ์กับลูกค้าให้แน่น แฟ้นและดํ ารงความ
แข็งแกร่งในธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารมีการจัดโครงสร้างของหน่วยธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น สายลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล และกิจการธนาคารต่างประเทศ โดยแต่ละ
หน่วยงานมุ่งดูแลกลุ่มลูกค้าหลัก ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้าน เช่น หน่วยงาน
บริหารสินเชื่อพิเศษ สายการเงินธนกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ หน่วยงานบริหารสิ นเชื่อ สายบัตรเครดิต
และศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและสายงานต่างๆ
ของธนาคารสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับรูปแบบและขอบเขตของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หากโครงสร้างองค์กรของ
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ธนาคารสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมทางการตลาดก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพของการดําเนินงานก็จะ
สูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะลดลง การทําธุรกรรมและการให้บริการลูกค้า ก็จะมีคุณภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยง การกระจายข้อมูล และการควบคุมการดําเนินงานก็จะดีขึ้นด้วย
ธนาคารมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกค้าบุคคลไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากความสัมพันธ์ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งดังกล่าว ธนาคารมุ่งเน้นการ
นําเสนอการบริการและคําแนะนําทางธุรกิจเฉพาะด้าน นอกเหนือจากบริการทางการเงินพื้นฐานทั่วไป เช่น การริเริ่ม
‚โครงการเกษตรก้าวหน้า ‛ ซึ่งสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ําแก่ลูกค้าสําหรับการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ธนาคารยังจัดกิจกรรม ‚สนทนา
เทคโนโลยีทางการเกษตร‛ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตน รวมทั้งยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม
ที่มุ่งสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี เช่น ‚ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี‛ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่
เป็นสมาชิกของชมรมได้พบปะกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันผ่าน
กิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
เป็นต้น
ธนาคารมีการประเมินประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่สําคัญของธนาคารอย่างสม่ําเสมอ ทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมพนักงาน ระบบเทคโนโลยี ช่องทางบริการและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ
แก่ลูกค้า เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์การกํากับดูแลต่างๆ
ธนาคารจัด การฝึกอบรมในด้ านต่างๆ ให้แ ก่พ นักงาน เพื่ อให้พ นักงานมีความรู้และความเข้ าใจ
ในผลิตภัณฑ์และบริการที่หน่ วยงานต่างๆ ของธนาคารนําเสนอแก่ลูก ค้าอยู่ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมให้พนักงานสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ต่อเนื่องกันแก่ลูกค้ามากขึ้น
โดยธนาคารมุ่ ง สร้ า งสรรค์ โ ครงการฝึ ก อบรมใหม่ ๆ โดยมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อยู่ เ สมอ ทั้ ง นี้ ธ นาคารเชื่ อ ว่ า
การฝึกอบรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตอบสนอง
ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทําให้ธนาคารยังคงเป็นเพื่อนคู่คิดและที่ปรึกษาที่ลูกค้าให้ความ
เชื่อถือตลอดไป
พัฒนาต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้า
ธนาคารดําเนินกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและการบริการ ซึ่งส่งผลให้รายได้
ค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ ของธนาคารเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้นําด้านนวัตกรรมใน
การพัฒนาบริการใหม่ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการโอนเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ําประกัน กองทุนรวม
ตลอดจนบริการด้านการลงทุนและบริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
จากฐานลูกค้าจํานวนมาก ทั้งลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจรายกลาง ลูกค้าธุรกิจรายปลีก และลูกค้าบุคคล เพื่อเพิ่ม
รายได้ค่าธรรมเนียมและการบริการด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในส่วนของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารมีการนําเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น บริการจัดการเงินสด
บริการชําระเงิน บริการสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยลูกค้าเหล่านี้จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่มี
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ความเชี่ยวชาญในบริการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ กิจการการเงินธนกิจของธนาคารยังมีบริการอีกหลายด้านที่พร้อม
นําเสนอลูกค้า เช่น สินเชื่อโครงการ บริการด้านทุนธนกิจ บริการรับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ทางธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร
สําหรับลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก ธนาคารมุ่งขยายธุรกิจจากจุดแข็งในด้านการนําเสนอบริการ
ทางการเงินผ่านความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยธนาคารทํางานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างลูกค้า และนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย
โดยรวม ทั้งในส่วนของการแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งการสนับสนุนลูกค้าเพื่อ ขยายตลาดใหม่ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ ค้าในอนาคต และการร่วมมือกัน
ระหว่างธนาคาร ลูกค้าธุรกิจ และสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของลูกค้า เป็นต้น
ในด้านลูกค้าบุคคล ธนาคารมุ่งเพิ่มรายได้จากบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เ น็ต และบริการธนาคารที่หลากหลายบนอุปกรณ์สื่อสารพกพาต่างๆ
อย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต บริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ และบริการบริหารทรัพย์สิน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นให้รองรับกลยุทธ์
ดังกล่าว
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งนําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และดําเนินกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องของบริษัท ใน
เครือของธนาคารแก่ลูกค้าปัจจุบันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ฐานลูกค้าปัจจุบันของธนาคารยัง
จะเป็นโอกาสให้ธนาคารได้พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ผ่านเครือข่ายการค้าของลูกค้า โดยธนาคารจะ
แสวงหาช่องทางและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ดังกล่าวเพื่อขยายฐานลูกค้า
นอกจากการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่กว้างขวางเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ธนาคารยังใช้ประโยชน์ จาก
ความเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานให้สูงขึ้น โดยธนาคารได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการขึ้น 12 ศูนย์ เพื่อรวมศูนย์ระบบงานปฏิบัติการสนับสนุนของบริการในด้านต่างๆ ไว้ในที่ที่เหมาะสม
สําหรับงานด้านนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้ระบบงานสนับสนุนมีความคล่องตัวขึ้น
สานต่อกลยุทธ์การขยายสู่ระดับภูมิภาค
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่จัดตั้งเครือข่ายสาขาต่างประเทศ โดยเปิดสาขา
ต่างประเทศแห่งแรกในฮ่องกงในปี 2497 และตลอดระยะเวลา 60 ปี ธนาคารได้ขยายเครือข่ายสาขาและสํานักงาน
เพื่อที่จะได้ให้บริการตอบสนองลูกค้าในตลาดต่างประเทศ ธนาคารเติบโตไปพร้อมๆ กับธุรกิจและความต้องการของ
ลูกค้าในต่างประเทศ ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ 26 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง ซึ่ง
ธนาคารเชื่อว่าเครือข่ายสาขาต่างประเทศเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธนาคารสามารถแข่งขันได้ทั้งกับธนาคารพาณิชย์ไทย
อื่นๆ และธนาคารต่างชาติในประเทศไทย และช่วยให้ธนาคารสามารถขยายฐานรายได้และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
นอกจากนี้ ธนาคารคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายธนาคารในภูมิภาค จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ธนาคารมี
รายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จึงดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงนโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการบริหารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกระบวนการประเมิน
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ความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II
Pillar 2 ที่ช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
ครอบคลุม และดํารงเงินกองทุนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ในปี 2556 ธนาคารมีการประเมินผล
กระทบจากการปรับลดและถอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ส่งผลกระทบต่อธนาคารทั้งในด้านสภาพคล่อง คุณภาพของสินทรัพย์ รายได้ และเงินกองทุน
ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดย
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายการทําธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มของธนาคาร เพื่อให้แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคาร
2.2.2 ภาวะการแข่งขัน
 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากธนาคารพาณิชย์ไทยเอกชน ธนาคารพาณิชย์
ไทยที่ต่างชาติร่วมทุน ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ โดยภาพรวม แต่ละ
ธนาคารต่างมีการปรับตัวในประเด็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน คือ
ด้านโครงสร้างองค์กร มีการจัดหน่วยงานให้บริการลูกค้าโดยมุ่งเน้น กลุ่มลูกค้าหลัก (Customer
Focus) แบ่งหน้าที่การบริการด้านสินเชื่อ แยกจากสาขาที่ทําหน้าที่ให้บริการพื้นฐานทั่วไป และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ทําหน้าที่ด้านปฏิบัติการและให้บริการงานเอกสารสนับสนุนจุดขาย
ด้านระบบงาน ทุกธนาคารมุ่งการปรับระบบงานบริการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับบริการที่
รวดเร็ว มีระบบการทํางานและการติดตามที่เป็นมาตรฐานขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ต่างมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาดลูกค้า พร้อมทั้งเสนอช่องทาง
บริการที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ด้านสถานที่ทําการ มีการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่ งขึ้น และมีการปรับปรุงการตกแต่ ง
ภายในอาคารให้มีลักษณะที่ทันสมัยขึ้น เพื่อสร้างความใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น
ด้านราคา แม้จะปรับลดไม่ได้มาก แต่ก็มีกลยุทธ์ในเรื่องของการนําระยะเวลามาเป็นเงื่อนไข เพื่อ
เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับราคาพิเศษในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว้ จะเห็นได้ว่าบริการด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยมีการแข่งขันด้านราคา
ด้านข้อมูลลูกค้า เป็นเรื่องที่ทุกธนาคารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ต่างมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้สามารถนําไปเป็นประโยชน์ต่อการตลาด การขาย และการกําหนดนโยบายมากขึ้น
ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ สาขาธนาคารต่างประเทศ และสถาบันการเงินอื่นๆ ในภูมิภาคที่เข้ามาดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านทักษะของ
บุคลากร การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบการทํางาน การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ รวมถึงการร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในภูมิภาค และการเพิ่มเครือข่ายสาขาเพื่อขยายฐานการดําเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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 จานวนคู่แข่งขัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น
30 แห่ง จําแนกเป็นธนาคารพาณิชย์ไทย 16 แห่ง (รวมธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างชาติ 1 แห่ง) และสาขา
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 14 แห่ง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,182,509 ล้านบาท เงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 10,930,180
ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) รวมทั้งสิ้น 10,701,235 ล้านบาท
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 16 แห่ง ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งในด้านสินทรัพย์ เงินรับฝาก
และเงิ น ให้ สิน เชื่ อ ถึ ง ร้ อ ยละ 87.6 ร้ อ ยละ 93.8 และร้อ ยละ 92.4 ตามลํ าดั บ ส่ วนในกลุ่ ม สาขาธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศมีส่วนแบ่งตลาดในด้านสินทรัพย์ร้อยละ 12.4 ด้านเงินรับฝากร้อยละ 6.2 และด้านเงินให้สินเชื่อร้อยละ 7.6
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีส่วนแบ่งการตลาดรวมด้านสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงิน
ให้สินเชื่อสูงถึงร้อยละ 58.6 ร้อยละ 65.0 และร้อยละ 61.4 ตามลําดับ โดยธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดด้านสินทรัพย์สูง
เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ร้อยละ 15.5
ตารางแสดงสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์
กลุ่มธนาคาร
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (4 แห่ง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก (12 แห่ง)
รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (16 แห่ง)
กลุ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (14 แห่ง)
รวมระบบธนาคารพาณิชย์

ธันวาคม 2556
พันล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
ธันวาคม 2555
พันล้านบาท ร้อยละ

ธันวาคม 2554
พันล้านบาท ร้อยละ

9,480.7

58.6

8,656.5

58.5

7,365.7

56.7

2,502.8
2,502.2
2,383.6
2,092.1

15.5
15.5
14.7
12.9

2,339.0
2,250.9
2,145.3
1,921.3

15.8
15.2
14.5
13.0

2,034.0
1,959.1
1,768.0
1,604.6

15.7
15.1
13.6
12.4

4,687.3

29.0

4,255.0

28.8

3,846.1

29.6

14,168.0

87.6

12,911.5

87.3

11,211.8

86.4

2,014.5

12.4

1,873.5

12.7

1,769.6

13.6

16,182.5

100.0

14,785.0

100.0

12,981.4

100.0

เงินรับฝาก

กลุ่มธนาคาร
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (4 แห่ง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก (12 แห่ง)
รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (16 แห่ง)
กลุ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (14 แห่ง)
รวมระบบธนาคารพาณิชย์

ธันวาคม 2556
พันล้านบาท ร้อยละ

ธันวาคม 2555
พันล้านบาท ร้อยละ

ธันวาคม 2554
พันล้านบาท ร้อยละ

7,108.7

65.0

6,450.9

64.5

5,233.9

66.6

1,871.1
1,884.3
1,820.7
1,532.6

17.1
17.2
16.7
14.0

1,774.4
1,667.4
1,614.6
1,394.5

17.7
16.7
16.2
13.9

1,524.8
1,285.7
1,179.5
1,243.9

19.4
16.3
15.0
15.8

3,145.8

28.8

2,895.2

29.0

2,025.5

25.8

10,254.5

93.8

9,346.1

93.5

7,259.4

92.3

675.7

6.2

654.1

6.5

605.2

7.7

10,930.2

100.0

10,000.2

100.0

7,864.6

100.0
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เงินให้สินเชื่อ

กลุ่มธนาคาร
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (4 แห่ง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก (12 แห่ง)
รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (16 แห่ง)
กลุ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (14 แห่ง)
รวมระบบธนาคารพาณิชย์

ธันวาคม 2556
พันล้านบาท ร้อยละ

ธันวาคม 2555
พันล้านบาท ร้อยละ

6,573.5

61.4

5,961.9

61.8

1,706.1
1,715.5
1,728.0
1,423.9

15.9
16.0
16.2
13.3

1,566.4
1,538.7
1,540.6
1,316.2

16.2
15.9
16.0
13.7

3,316.7

31.0

2,986.5

31.0

9,890.2

92.4

8,948.4

92.8

811.0

7.6

694.5

7.2

10,701.2

100.0

9,642.9

100.0

ธันวาคม 2554
พันล้านบาท ร้อยละ
5,327.1
62.8
1,428.1
16.8
1,427.3
16.8
1,270.4
15.0
1,201.3
14.2
2,524.4
29.8
7,851.5
92.6
625.4
7.4
8,476.9
100.0

ที่มา : งบการเงินตลาดหลักทรัพย์ ธ.พ. 1.1 และ ธ.พ. 1.2

2.2.3 จุดเด่นในการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร
ธนาคารเชื่อมั่นว่าธนาคารมีจุดเด่นที่สําคัญซึ่งทําให้ธนาคารสามารถคงความเป็นผู้นํา และมีศักยภาพใน
การขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาจุดเด่นเหล่านี้
อยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน


การได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในชื่อเสียงของธนาคาร

ชื่อเสียงของ ‚ธนาคารกรุงเทพ‛ เป็นหนึ่งในชื่อธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีใน
ประเทศ ธนาคารยังคงความเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในด้านสินทรัพย์รวม โดยได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือ
จากลูกค้า ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในลักษณะของ ‚เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน‛ อย่างต่อเนื่อง


ความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล

ธนาคารมีฐานลูกค้าธุรกิจทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายปลีกจํานวนมาก เป็นผลจากการสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ธนาคารได้ให้ความสําคัญกับการเข้าใจธุรกิจของลูกค้า
และการให้ คําแนะนําที่ ได้ ช่วยสร้างความสํ าเร็ จให้ ลูกค้ าเป็น จํ านวนมาก หลายธุ รกิจ ได้ เ ติบ โตจากธุ รกิ จ ขนาด
ครอบครัวจนกลายเป็นธุรกิจข้ามชาติ การสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ลูกค้ายังเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาด
กลาง จึงเป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร


การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารได้พัฒนาบริการสําหรับลูกค้าธุรกิจ เช่น ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Biz iBanking) บริการ
Bualuang iTrade บริการ Supply Chain Financing บริการ Cash Management รวมถึงการให้บริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ระบบงานของลูกค้าเข้ากับระบบงานของธนาคารโดยตรง นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารกรุงเทพยังเป็นธนาคารแห่งแรก
ของไทยที่ให้บริการ ‚เช็ครู้ผลไวได้ใจ‛ ซึ่งลูกค้าสามารถทราบผลการเรียกเก็บเช็คได้ภายในวันเดียวกับวันที่นําฝาก ช่วย
ให้ลูกค้าบริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้นและลดต้นทุนของธุรกิจ
ในด้านลูกค้าบุคคล ธนาคารได้มุ่งเน้นการนําเสนอบริการที่หลากหลายในการออมเงินและการ
ลงทุน ทั้งในรูปของเงินฝาก กองทุนรวม ตราสารหนี้ และพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริการประกันภัย
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ผ่านธนาคาร (Bancassurance) ธนาคารได้ขยายบริการบัตรเดบิต บีเฟิสต์สมาร์ท ไปยังกลุ่มลูกค้าถึงสถานที่ทํางานและ
สถานศึกษา และบัตรเดบิต Purchasing Card สําหรับผู้ซื้อทองคํา โดยสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อทองคํา ซึ่งเป็น
การลดความเสี่ยงจากการที่ต้องถือเงินสดจํานวนมาก
ในปี 2556 ธนาคารนําเสนอบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ซึ่งเป็นบัตรแรกและบัตรเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการผสมผสานการให้บริการบัตรเดบิต บัตรโดยสารระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ (รถไฟฟ้าบีทีเอส
และรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษบีอาร์ที) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบัตรสะสมคะแนนในบัตรเดียว
นอกจากนี้ ธนาคารได้นําเสนอบริการฝาก-ถอนเงิน โดยไม่ต้องเขียนใบรับฝาก-ถอนเงิน และ
บริการส่งข้อความสั้น (SMS alert) แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ รวมถึงการพัฒนา
เครื่องเอทีเอ็มให้ สามารถรองรับ บริการได้ หลายภาษามากขึ้น เช่น ภาษาไทย อังกฤษ จีน และอีกจํานวนหนึ่งใช้
ภาษาญี่ปุ่น และอาระบิกได้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า


ความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการจัดการเงินสด และการบริหารเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารให้ความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ โดยเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเงินสด และการ
บริหารเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่การค้าภายในและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการ
ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


เครือข่ายการดาเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ

ธนาคารมีสาขาเต็มรูปแบบในประเทศจํานวน 679 แห่ง และจุดให้บริการลูกค้าทั่วไป ณ สาขา
ไมโครที่ตั้ งในศูนย์การค้า ห้ างสรรพสิ นค้า อาคารสํานักงานอีก 424 แห่ง โดยมีจุด ให้บริการสําหรับลู กค้าธุรกิจ
ผ่ านสํ า นั ก ธุ ร กิจ และสํ านั กธุ ร กิจ ย่ อ ยรวม 236 แห่ ง อี กทั้ ง ให้ บ ริ การธนาคารอั ต โนมั ติ ทุ ก วั น ตลอด 24 ชั่ ว โมง
ผ่านเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ 26 แห่ง และสํานักงาน
ตัวแทน 1 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจที่สําคัญ


การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ดี แม้จะมีสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออํานวยหลาย
ครั้ง เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก สถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ รวมถึงปัญหาอุทกภัย แต่ธนาคารและบริษัทย่อยยังคงมีกําไรสุทธิอย่างสม่ําเสมอ
เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ที่ไม่ ใช่ดอกเบี้ย และประสิ ทธิภาพในการบริหารต้ นทุนโดยรวม ธนาคารเชื่อว่ า
นโยบายการขยายสินเชื่อด้วยความรอบคอบและการกระจายสินเชื่อตามลักษณะของธุรกิจจะส่งผลให้ธนาคารสามารถ
สร้างผลกําไรได้อย่างยั่งยืนแม้จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่นเดียวกับนโยบายการรักษาระดับการตั้งสํารองหนี้ ทําให้
ธนาคารมีสถานภาพที่พร้อมรับมือกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจทําให้เกิดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้เป็นอย่างดี


คุณภาพของสินทรัพย์

ธนาคารมีนโยบายในการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวด ทําให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงิน
ให้สินเชื่อปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 4.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นร้อยละ 2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้
ธนาคารยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายด้วยความระมัดระวังเพื่อดูแลให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ ซึ่ง
ทําให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุ ณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
ร้อยละ 117.1 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 214.2 ในปี 2556
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ธนาคารได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถทําความเข้าใจ ประเมินและเฝ้า
ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในหัวข้อ ‚ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง‛ ทั้งนี้ธนาคารเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างระมัดระวังเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
ในระยะยาว


เป็นผู้นาของระบบธนาคารในด้านสถานะของเงินกองทุน

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายการดํารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอสําหรับสนับสนุนยุทธศาสตร์
และการขยายตัวของธุรกิจภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 14.4, ร้อยละ 14.4 และร้อยละ 16.9 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดไว้ที่ร้อยละ 4.5, ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 8.5 ตามลําดับ ทั้งนี้ธนาคารเชื่อว่านโยบายการบริหารเงินกองทุนและ
สภาพคล่องอย่างระมัดระวังในระยะยาวจะเอื้ออํานวยให้ธนาคารสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่จะ
เกิด ขึ้ นในอนาคตได้ อี กทั้ ง ยั งช่ วยให้ ธนาคารมีค วามยื ด หยุ่น ในการจั ดการกับ ความต้ อ งการด้านเงิ นกองทุ น ใน
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
2.3.1 นโยบายการจัดหาเงิน
(ก) แหล่งที่มาของเงิน
แหล่งที่มาของเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม การออกหลักทรัพย์และ
ตราสารทางการเงินต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงิน และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
เงินฝากเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญที่สุดของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน
1,935,272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.1 ของหนี้สินรวม
2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2554

(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)
เงินรับฝาก.............................................................................................
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน..........................
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม................................................................
รวมหนี้สนิ .........................................................................................

1,935,272
124,296
140,147
2,300,455

1,834,654
127,088
108,758
2,148,643

1,587,834
90,817
116,928
1, 862,384

ร้อยละของหนี้สินรวม :
เงินรับฝาก.........................................................................................
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน.....................
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม..........................................................

84.1 %
5.4 %
6.1 %

85.4 %
5.9 %
5.1 %

85.3 %
4.9 %
6.3 %
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ธนาคารมีบริการบัญชีเงินฝากหลายประเภท ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน (ไม่จ่ายดอกเบี้ย) เงินฝาก
ออมทรัพย์เงินฝากประจําซึ่งมีกําหนดเวลาระหว่าง 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี เงินฝากประจําอัตรา
พิเศษ และเงินฝากประจําที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดในแต่ละช่วงเวลา (Step Plus) ทั้งนี้ธนาคารกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากตามสภาวะตลาดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมอัตราการเติบโตของเงินฝาก
ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝากของธนาคารแยกตามวันครบกําหนดชําระคืน
2556
จานวนเงิน
ไม่เกิน 3 เดือน ........................
เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน......
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน ....
เกินกว่า 12 เดือน .....................
รวม .........................................

1,461,227
144,990
269,186
59,869
1,935,272

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
ร้อยละ
จานวนเงิน ร้อยละ
(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)
75.5
1,473,729
80.3
7.5
147,525
8.1
13.9
190,528
10.4
3.1
22,872
1.2
100.0
1,834,654
100.0

2554
จานวนเงิน
1,115,751
179,259
258,291
34,533
1,587,834

ร้อยละ
70.3
11.3
16.2
2.2
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมี เงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี จํานวน
1,875,403 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.9 ของเงินรับฝากรวม ส่วนเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี
มีจํานวน 59,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของเงินรับฝากรวม
(ข) การจัดหาเงินหรือให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 12. รายการระหว่างกัน
2.3.2 นโยบายการให้กู้ยืมเงิน
การอํานวยสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีการกําหนดนโยบายไว้ โดยพิจารณาถึง
ความเสี่ยงในการอํานวยสินเชื่อแก่ลูกค้าเฉพาะราย ตลอดจนความเสี่ยงของภาคธุรกิจ และความเสี่ยงในภาพรวมของ
Portfolio ทั้งนี้ธนาคารจะคัดเลือกลูกค้าที่มีฐานะการเงินดี น่าเชื่อถือ โดยคํานึงถึงความสามารถในการรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงในภาคอุ ต สาหกรรมนั้ น ๆ นอกจากนี้ ธนาคารมี น โยบายกระจายความเสี่ ย งจากการอํ านวยสิ น เชื่ อ
ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่า งๆ โดยมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้ง มีกระบวนการ
ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มลูกค้าใดลูกค้าหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากการอํานวยสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้จัดตั้ง
หน่วยงานบริหารสินเชื่อที่มีความเป็นอิสระแยกจากหน่วยอื่นๆ ขององค์กร เพื่อทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงจากการ
อํานวยสินเชื่อ โดยกํากับดูแลและติดตามการอํานวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Unit) หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ (Credit Acceptance Unit) หน่วยงานบริหาร
Portfolio (Portfolio Management Unit) หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง (Risk Asset Review) หน่วยงานบริหาร
สินเชื่อพิเศษ (Special Asset Management) และหน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย (Loan Recovery and Legal Unit) (ดู
รายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต)
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กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามลําดับขนาดของสินเชื่อ ซึ่งสามารถจําแนกออกได้
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ระดับการปฏิบัติงานธนาคาร (Banking Operation) และระดับ
คณะผู้บริหาร (Executives) ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการอนุมัติตามลําดับขั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุด คื อ
ระดับคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ทั้งนี้อํานาจในการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับวงเงินและ/หรือมูลหนี้
คงค้างของลูกหนี้ หรือของกลุ่มลูกหนี้นั้นๆ และหลักประกันที่เกี่ยวข้องว่ามีหลักประกันคุ้มมูลหนี้ มีหลักประกัน
บางส่วนหรือไม่มีหลักประกัน


กลุ่มลูกค้าหลัก (Customer Focus)

ธนาคารได้ จั ด กลุ่ ม ลู กค้ า ของกิ จ การภายในประเทศ โดยแบ่ ง ออกเป็ น ลู กค้ าธุ ร กิ จ รายใหญ่
(Corporate) ลูกค้าธุรกิจรายกลาง (Commercial) ลูกค้าธุรกิจรายปลีก (Business) และลูกค้าบุคคล (Consumer) โดยมี
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Officer) และผู้จัดการสาขาเป็นผู้ดูแล
และให้คําแนะนําลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคาร คําขอสินเชื่อโดยทั่วไปของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง และ
รายปลีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ ก่อนที่จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ที่มีอํานาจอนุมัติ
สําหรับในส่วนของลูกค้าบุคคล สาขาจะนําส่งคําขอสินเชื่อไปยังศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพื่อพิจารณาอนุมัติ


การพิจารณาสินเชื่อรายตัว (Individual Credit Decisions)

ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่จะให้แก่ผู้กู้โดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ
เช่น วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความสามารถในการจ่ายชําระเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร หลักทรัพย์ที่จะนํามาค้ําประกัน และเทคโนโลยีที่ใช้ ทั้งนี้บริษัทที่ขอสินเชื่อจะต้อง
เสนอแผนการดําเนินธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลจากการ
เยี่ยมชมกิจการลูกค้า การตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ (Due Diligence Investigations) การตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
เครดิตกลาง (Credit Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคดีความต่างๆ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย นอกจากนี้
ฝ่ายวิจัย (Research Department) ยังให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาสภาพและความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทั่วไปธนาคาร
กําหนดให้มีการทบทวนสินเชื่อตามกระบวนการที่กําหนด โดยครอบคลุมถึงการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อพิจารณา
คุณภาพของสินเชื่อและผู้กู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยังกําหนดให้หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยงทําการสอบ
ทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 นโยบายราคา
 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารมีผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ
โดยรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิได้รับผลกระทบจากระดับผลตอบแทนของสินทรัพย์ จํานวนสินทรัพย์เฉลี่ย ต้นทุนของ
หนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย ทั้งนี้ผลตอบแทนและต้นทุนของธนาคารเป็นส่วนประกอบในการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อโดยทั่วไปของธนาคารจะคํานวณบนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ย MOR
สําหรับสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือจากอัตราดอกเบี้ย MLR สําหรับสินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อประเภทอื่นๆ ส่วน
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อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลจะอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR โดยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค้ากับดอกเบี้ย
อ้างอิงนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของลูกค้า และประเภทของสินเชื่อ ธนาคารจะทําการปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MRR
MOR และ MLR) เป็นระยะตามภาวะตลาดเงิน รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของธนาคาร และการแข่งขัน
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากของธนาคาร คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้ สิน
(ALCO) จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด สภาวะการแข่งขัน
สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เป็นต้น และปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิจ และ
สภาพคล่องของธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับเงินฝากของธนาคาร
และมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ
ปัจจุบันธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกันตามประเภทของเงินฝาก และประเภท
ของผู้ฝาก โดยในด้านประเภทของเงินฝาก ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์เงินฝาก ได้แก่ เงินฝาก
กระแสรายวัน (ไม่จ่ายดอกเบี้ย) เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําระยะเวลาฝาก 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน และเงินฝากประจําอัตราพิเศษ ส่วนในด้านผู้ฝาก ธนาคารพิจารณาแบ่งกลุ่มลูกค้าเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจําออกเป็นลูกค้าบุคคล ลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ ลูกค้าสถาบันการเงิน
เป็นต้น สําหรับเงินฝากประจํา ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแยกตามวงเงินด้วย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดจ่าย
สําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละขณะ สําหรับเงินฝากประจําซึ่งมีกําหนดเวลา
ดอกเบี้ยที่จ่ายจะเป็นอัตราคงที่ โดยเมื่อเงินฝากประจํามีกําหนดเวลานั้นได้มีการต่ออายุการฝากเงินแล้ว อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากสําหรับช่วงเวลาการต่ออายุการฝากเงินจนถึง วันครบกําหนดในคราวต่อไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ต่ออายุ
การฝากเงิน ขณะที่การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน
ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อโดยเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร
(ค่าเฉลี่ยรายปี)

2556

2555

2554

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน

0.74%
1.78%
2.11%
2.42%

0.77%
2.09%
2.44%
2.81%

0.78%
1.77%
2.09%
2.35%

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย
MOR
MLR
MRR

7.38%
6.99%
7.96%

7.40%
7.12%
7.87%

7.14%
6.89%
7.59%

อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารเฉลี่ย

2.69%

3.08%

3.13%
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2.3.4 นโยบายการดารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายการดํารงเงินกองทุนในอัต ราที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคารและ
เพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราส่วนขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด (ดูรายละเอียดใน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3. ปัจจัยความเสี่ ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความเพียงพอของ
เงินกองทุน)
2.3.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
โดยได้มีการกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าธนาคารมีกลไกกํากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มี ประสิ ท ธิภาพ โดยในช่ วงที่ผ่ านมาธนาคารได้ วิเ คราะห์ถึ งปั จ จัย ความเสี่ ย งสํ าคั ญที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงิน และนํามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล และรองรับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Basel II นอกจากนี้ธนาคารยังได้ศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการดํารงเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และการเพิ่มมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสําคัญต่อระบบการเงินโลก โดยธนาคารได้ดํารงเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ Basel III ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามดูแลความเสี่ยงของธนาคารให้อ ยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
2.4 สินทรัพย์และหนี้สิน
2.4.1 เงินให้สินเชื่อ
ข้อมูลเงินให้สินเชื่อทั้งหมดในหัวข้อนี้ จะแสดงเฉพาะเงินต้นสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี ไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ ยกเว้นมีคําอธิบายเป็นอย่างอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อย มีจํานวนทั้งสิ้น 1,752,667 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 67.5 ของสินทรัพย์รวม


การกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ (Loan Concentration)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกค้าสินเชื่อ 10 อันดับแรก เป็นผู้ประกอบการภาคสาธารณูปโภค ภาคการ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาคการอุตสาหกรรมและภาคการพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑ์การกํากับลูกหนี้รายใหญ่ โดยจํากัดขอบเขตการทํา
ธุรกรรมของธนาคารในการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ แก่บุคคล
หนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
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เมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน โดยในการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้นับรวมถึงบริษัทแม่ บริษัทลูก
และบริษัทร่วมของนิติบุคคลนั้นด้วย ส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
นั้นด้วย เช่น บริษัทที่บุคคลนั้นมีอํานาจในการจัดการหรือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารสามารถให้สินเชื่อลงทุน
ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าข้างต้น เท่ากับ 81,257 ล้านบาท
การกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อแต่ละภาคธุรกิจ (Industry Concentration)
ตารางแสดงข้อมูลเงินให้สินเชื่อของธนาคาร แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
จานวนเงิน
การเกษตรและป่าไม้ .........................
การเหมืองแร่ ....................................
การอุตสาหกรรม ..............................
การก่อสร้าง ......................................
การพาณิชย์.......................................
การธนาคารและธุรกิจการเงิน ...........
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ..........
การสาธารณูปโภค ............................
การบริการ ........................................
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล .........
อื่นๆ .................................................
รวม ............................................

29,217
4,698
530,874
42,602
312,418
185,838
110,816
191,701
98,343
208,834
37,326
1,752,667

2555

2554
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)
1.7
36,510
2.3
27,377
1.9
0.3
15,078
0.9
18,061
1.2
30.3
504,826
31.5
502,664
34.2
2.4
41,868
2.6
34,409
2.3
17.8
283,797
17.7
266,617
18.1
10.6
160,403
10.0
122,103
8.3
6.3
86,108
5.4
83,066
5.6
11.0
162,631
10.1
95,656
6.5
5.6
89,418
5.6
94,950
6.5
11.9
187,496
11.7
170,280
11.6
2.1
36,256
2.2
55,215
3.8
100.0
1,064,391
100.0
1,470,398
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภาคธุรกิจหลักที่ธนาคารมีการให้สินเชื่อสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ภาคการ
อุตสาหกรรม (Manufacturing) ภาคการพาณิชย์ (Commercial) และภาคการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Consumer) โดยเงิน
ให้สินเชื่อดังกล่าวมีจํานวนรวม 1,052,126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0 ของเงินให้สินเชื่อรวม โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้


ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และการพาณิชย์ (Commercial)

สินเชื่อภาคการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เป็นสินเชื่อกลุ่มที่มีขนาดใหญ่สุดของธนาคาร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.3 และร้อยละ 17.8 ของเงินให้สินเชื่อรวมตามลําดับ ซึ่งลูกค้าที่อยูใ่ น
สองภาคธุรกิจนี้ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขายส่งและขายปลีก ธุรกิจนําเข้าและ
ส่งออกสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารและยาสูบ ค้าไม้ เยื่อกระดาษและผลิตกระดาษ เคมีภัณฑ์ ยา ยาง
โลหะ ซีเมนต์ ยานยนต์และอะไหล่ เครื่องจักรและเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งทอ เป็นต้น
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ภาคการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคล (Consumer Sector)

สินเชื่อภาคการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
11.9 ของเงินให้สินเชื่อรวม โดยส่วนใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.5 ของสินเชื่อภาค
การอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งวงเงินโดยเฉลี่ยต่อรายอยู่ในช่วงระหว่าง 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท และ
ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดยจดจํานองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายที่จะให้กู้เพื่อ
การอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคลแก่ลูกค้าไม่เกินร้อยละ 80-90 ของมูลค่าประเมินของหลักทรัพย์ หรือราคาซื้อ
เงินให้สินเชื่อในภาคธุรกิจอื่นๆ
สําหรับภาคธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ประกอบด้วย
- ธุรกิจการธนาคารและธุรกิจการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การเงินที่เป็นสถาบันการเงิน โฮลดิ้งส์ คอมพานี และการประกอบธุรกิจการเงินประเภทต่างๆ
- ธุรกิจการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย สินเชื่ อที่ให้แก่ธุรกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ และโทรคมนาคม
- ธุรกิจบริการโดยส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน
ร้านอาหาร และธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง เป็นต้น
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินและอาคาร
การจัดสรรที่ดิน การก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า หรือจําหน่าย และการให้เช่าที่ดินและอาคาร เป็นต้น
เงินให้สินเชื่อแบ่งตามระยะเวลาครบกาหนดชาระ (Loan Maturity Profile)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมี เงินให้ สินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี จํานวน
905,888 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7 ของเงินให้สินเชื่อรวม ในจํานวนดังกล่าวได้นับรวมสินเชื่อประเภทเบิกเกิน
บัญชีที่มักจะมีการใช้ต่อเนื่อง จึงมีลักษณะคล้ายกับเงินให้กู้ระยะยาว สําหรับเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกําหนด
ชําระเกินกว่า 1 ปี มีจํานวน 846,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.3 ของเงินให้สินเชื่อรวม โดยในจํานวนนี้ร้อยละ
31.2 เป็นเงินให้สินเชื่อระหว่าง 1-5 ปี และร้อยละ 17.1 เป็นเงินให้สินเชื่อที่มากกว่า 5 ปี
ตารางแสดงเงินให้สนิ เชื่อของธนาคารตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ

ไม่เกิน 3 เดือน (1) .......................
เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน..........
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน ........
เกินกว่า 12 เดือน .........................
รวม ..........................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)
564,660
32.2
525,193
32.7
500,077
184,933
10.6
164,784
10.3
143,519
156,295
8.9
142,283
8.9
136,091
846,779
48.3
772,131
48.1
690,711
1,752,667
100.0
1,604,391
100.0
1,470,398

_______________
(1) รวมเงินเบิกเกินบัญชี

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 33

ร้อยละ
34.0
9.8
9.2
47.0
100.0

- ร่าง -

เงินให้สินเชื่อจาแนกตามประเภทของสินเชื่อ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการอํานวยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า โดยจําแนกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เงินให้
กู้ยืม ตั๋วเงิน และเงินเบิกเกินบัญชี ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
จานวนเงิน

2555
ร้อยละ

จานวนเงิน

2554
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

103,265
413,149
953,984
1,470,398

7.0
28.1
64.9
100.0

(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)
เงินเบิกเกินบัญชี ..........................
ตั๋วเงิน .........................................
เงินให้กู้ยืม...................................
รวม .............................................


111,276
481,203
1,160,188
1,752,667

6.3
27.5
66.2
100.0

108,955
452,233
1,043,203
1,604,391

6.8
28.2
65.0
100.0

เงินให้สินเชื่อแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Parties Lending)

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มขี ้อกําหนดห้ามมิให้ธนาคารให้สินเชื่อ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการ
ให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่าเป็นอย่างอื่น
ผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่การให้สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต
หรือการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กําหนดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลการ
ให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน โดยห้ามมิ
ให้ธนาคารให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
แก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน เมื่อสิ้นวันใดวันหนึ่งในแต่ละรายเกินร้อยละ 5 ของ
เงินกองทุนของธนาคาร หรือเกินร้อยละ 25 ของหนี้สินทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของกิจการที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ ให้นับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังกําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารในระดับ Solo Consolidation ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ บางกอกแบงค์
เบอร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด


เงินให้สินเชื่อมีหลักประกัน

สินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยหลักประกันส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
สินค้าคงคลัง และเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งในบางกรณี ธนาคารอาจขอให้บริษัทแม่ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นผู้ค้ําประกัน ทั้งนี้ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ําประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธนาคารจะให้ลูกค้าธุรกิจกู้ในวงเงิน
ประมาณร้อยละ 50-80 ของราคาประเมิน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้าและประเภทหลักประกัน
ส่วนกรณีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารจะให้กู้ในวงเงินระหว่างร้อยละ 80-90 ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อ โดย
ธนาคารจะมีการทบทวนการประเมินมูลค่าหลักประกันเป็นประจําทุก 1 – 3 ปี ตามขนาดของวงเงินสินเชื่อ
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การจัดชั้นสินเชื่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจัดชั้นสินเชื่อเมื่อสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส
โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ สินเชื่อจัดชั้นปกติ สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ สินเชื่อจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน สินเชื่อ
จัดชั้นสงสัย สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ และสินเชื่อจัดชั้นสูญ การจัดชั้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการกําหนด
ระดับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ํา ซึ่งถือเป็นมาตรการสําคัญที่ธนาคารถือปฏิบัติ ทั้งนี้การกําหนดระดับการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําถูกกําหนดให้สะท้อนในผลการดําเนินงานของธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารสามารถที่จะ
เลือกใช้วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น ได้ การจัดชั้นสินเชื่อจะมีการพิจารณาทั้งเกณฑ์
ระยะเวลาการค้างชําระ (Aging) และเกณฑ์คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาจากสภาพบัญชีลูกหนี้ สถานภาพลูกหนี้
สิทธิเรียกร้อง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการที่ธนาคารกําหนด
ธนาคารพิจารณาการจัดชั้นสินเชื่อตามเกณฑ์ระยะเวลาการค้างชําระ (Aging) ดังนี้
- สินเชื่อจัดชั้นปกติ คือ สินเชื่อที่ไม่มีสัญญาณของการผิดนัดการชําระ โดยรวมลูกหนี้เงินเบิกเกิน
บัญชีที่ยังใช้ไม่เต็มวงเงิน และยังไม่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือสัญญายังไม่ครบกําหนด หรือลูกหนี้เงิ นเบิกเกินบัญชีที่ค้าง
ชําระดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน
- สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างชําระสะสมเกินกว่า
1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกําหนดชําระ โดยรวมลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิ กวงเงิน
หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนําเข้าบัญชีเพื่อชําระต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบกําหนดสัญญา
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- สินเชื่อจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน คือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างชําระเกินกว่า 3 เดือน แต่
ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันถึงกําหนดชําระ โดยรวมลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงิน
ตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนําเข้าบัญชีเพื่อชําระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกิน
กว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบกําหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- สินเชื่อจัดชั้นสงสัย คือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างชําระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน นับแต่วันถึงกําหนดชําระ โดยรวมลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตาม
สัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนําเข้าบัญชีเพื่อชําระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกิน
กว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบกําหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ คือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
นับแต่วันถึงกําหนดชําระ โดยรวมลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่
ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนําเข้าบัญชีเพื่อชําระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 12
เดือน นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบกําหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- สินเชื่อจัดชั้นสูญ คือ สินเชื่อที่ได้ดําเนินการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชําระหนี้ แต่ไม่มีทางที่จะได้รับ
ชําระหนี้แล้ว
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ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดให้ธนาคารจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามรายบัญชีหรือรายลูกหนี้ก็ได้ โดยธนาคารถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า คือ ถือการจัดชั้นสินเชื่อและการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ โดยจะจัดชั้นลูกหนี้ในระดับคุณภาพของสินเชื่อชั้นที่ต่ําที่สุดของลูกหนี้รายนั้น
และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การจัดชั้นดังกล่าว


การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในทุกๆ ไตรมาสจากหนี้จัดชั้น ซึ่งจะมีการบันทึก
เป็นรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร โดยมูลค่าการจัดชั้นหนี้ในแต่ละช่วงเวลาได้รับการวิเคราะห์จาก
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับจากปัจจัยแวดล้อม เช่ น มูลค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการจัดชั้นหนี้สูญต่อ
มูลค่าสินเชื่อรวมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากหนี้จัดชั้นซึ่งกําหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มูลค่ายอดรวมของสินเชื่อด้อยคุณภาพ ความพอเพียงของมูลค่าหลักประกัน มูลค่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญหลังการพิจารณาการตัดหนี้สูญ และหนี้สูญได้รับคืน ผลกําไรสุทธิ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน โดยในการกันเงินสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพจะเท่ากับผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจําหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเชื่อไม่ด้อยคุณภาพ ธนาคารพิจารณากัน
สํารองตามอัตราขั้นต่ําที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยสินเชื่อที่มีลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน
ธนาคารอาจพิจารณากันเงินสํารองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูลผลสูญเสียจากประสบการณ์
ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หาได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) นอกจากนี้ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้คํานึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้ในการ
ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม
ในส่วนของการตัดจําหน่ายหนี้เป็นสูญ ธนาคารจะดําเนินการในงวดที่ธนาคารพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้
รายนั้นไม่ได้ และหากหนี้สูญนั้นได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกบัญชีโดยนํามาเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในกรณีที่ ธนาคารมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะปรับลดรายการหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญ พร้อมทั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ
ตารางแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่ตั้งตามชั้นหนี้
รายการ
สินเชื่อจัดชั้นปกติ
สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
สินเชื่อจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน
สินเชื่อจัดชั้นสงสัย
สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ

เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่า
สํารองร้อยละ 1 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกัน
สํารองร้อยละ 2 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกัน
สํารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกัน
สํารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกัน
สํารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อย
คุณภาพ ในอัตราร้อยละ 214.2 เทียบกับสิ้นปี 2555 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 206.9 ทั้งนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 35,977 ล้านบาท


การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างและหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อลูกค้าค้างชําระหนี้เกิน
กว่า 3 เดือน พร้อมทั้งจะทําการยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับในส่วนที่ได้มีการบันทึกเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี โดย
จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชําระตามเกณฑ์เงินสด


เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่
จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ


หลักการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและความคืบหน้า

ธนาคารมีนโยบายที่จะเร่งการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลตามแนวทางที่ ได้รับจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสินเชื่อที่เข้าตามเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกโอนไปให้หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษดูแล
ธนาคารกําหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและความสามารถ
ของลูกค้าทั้งในด้านของความเป็นไปได้ทางธุรกิจและทางการเงิน เพื่อให้มั่น ใจได้ว่าลูกค้ามีความสามารถและมีความ
เต็มใจในการชําระคืน นอกจากนี้ธนาคารยังได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกฝ่าย
เพื่อให้การปรับโครงสร้างหนี้ประสบความสําเร็จ
แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้นั้นมีหลายลักษณะ โดยขึ้นอยูก่ ับการประเมินความสามารถในการ
ฟื้นตัวของกิจการลูกค้า ซึ่งในบางกรณีหากมีการขยายเวลาการชําระหนี้ให้ระยะหนึ่ง ลูกค้าก็จะสามารถดําเนินกิจการ
ต่อไปและชําระหนี้ธนาคารได้ หรือในบางกรณีธนาคารอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือตั้งพักหรือลดดอกเบี้ยค้างจ่าย
แต่ในกรณีที่ฐานะของลูกหนี้อ่อนแอมาก ธนาคารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการลดภาระหนี้ของกิจการ เช่น การ
จําหน่ายทรัพย์สินบางรายการของลูกหนี้ หรือการแสวงหาผู้ร่วมลงทุนใหม่ เป็นต้น รวมทั้งธนาคารอาจต้องพิจารณา
ลดหนี้ให้ลูกค้า หรือรับโอนสินทรัพย์ หรือแปลงหนี้เป็นทุน ควบคู่กับการกําหนดตารางการชําระหนี้ใหม่ ทั้งนี้สําหรับ
กรณีที่ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือ ธนาคารจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของ
ลูกค้าตามที่กฎหมายกําหนด
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ตารางแสดงสินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ แยกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556
จานวน
ราย

รับโอนสินทรัพย์.........................
รับโอนส่วนได้เสียในส่วนของ
เจ้าของของลูกหนี้ ...................
การปรับโครงสร้างหนี้
หลายลักษณะ .........................
รวม .........................................

ภาระหนี้ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

จานวน
ราย

2554

ภาระหนี้ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

จานวน
ราย

ภาระหนี้ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท)
80
505

107

1,890

85

1,077

1

1

-

-

3

55

7,583
7,669

31,334
32,412

8,790
8,870

37,676
38,181

13,035
13,145

58,825
60,770

การปรับโครงสร้างหนี้ ในปี 2556 มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 4 ปี และมีจํานวนหนี้ตามบัญชี หลังปรับ
โครงสร้างหนี้ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 32,412 ล้านบาท
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้สําเร็จแล้ว
จํานวน 4,393 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
จํานวน 71,344 ล้านบาท


การย้อนกลับของเงินให้สนิ เชื่อด้อยคุณภาพ

ปัญหาหลักประการหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อธนาคาร คือ การย้อนกลับของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ทั้งนี้เนื่องจากในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ละรายจะต้องมีการประมาณการความสามารถในการชําระหนี้ โดยอิงจาก
สมมติฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะอุตสาหกรรม และสถานะของแต่ละบริษัท ซึ่งในบางกรณี
อาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามที่กําหนด และทําให้ หนี้ที่เคยได้รับการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้แล้วกลับมาเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก
ดั งนั้ นเพื่ อเป็ นการควบคุ มปั ญหาการย้ อนกลั บของเงิ นให้ สินเชื่ อด้ อยคุ ณภาพ ธนาคารจึ งกําหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อดูแลสินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้อย่างใกล้ชิด เช่น การดูแลการตีราคาทรัพย์ชําระหนี้ การ
ติดตามความคืบหน้าในการขายสินทรัพย์เพื่อชําระหนี้ การส่งหนังสือแจ้งกําหนดการชําระหนี้ก่อนวันครบกําหนด
การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าเพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้เป็นระยะๆ ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุง
เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ และการพิจารณาความเพียงพอของ
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น


ทรัพย์สินรอการขาย

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บางกรณีธนาคารอาจมีการรับโอนสินทรัพย์เพื่อชําระหนี้ ซึ่ งธนาคาร
จะดําเนินการจําหน่ายทรัพย์ดังกล่าวต่อไป โดยผ่านการประมูล (Public Auction) หรือการขายแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Sale)
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ตารางแสดงทรัพย์สินรอการขายของธนาคารและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
2556
ยอด ณ ต้นงวด ..............................................................
เพิ่มขึ้น ........................................................
ลดลง ..........................................................
ยอด ณ ปลายงวด ..........................................................
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า ....................................................

30,142
1,049
(3,859)
27,332
(8,431)
18,901

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ........................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท)
34,934
1,530
(6,322)
30,142
(8,880)
21,262

2554
38,090
2,400
(5,556)
34,934
(9,477)
25,457

2.4.2 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 378,323 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของสินทรัพย์รวม โดยหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 69.5
นอกจากนี้ ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่ ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ และตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร
และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับความผูกพันอื่น ๆ กับองค์กร
ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ซึ่งขายภายใต้สัญญาซื้อคืน
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการลงทุนในตราสารทุนรวม 76,085 ล้านบาท เป็นการลงทุนในตราสารทุน
จํานวน 75,175 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 910 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
จานวนเงิน

2555
ร้อยละ

จานวนเงิน

2554
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)
ตราสารหนี้ :
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ.....
ตราสารหนี้ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ............................
รวมตราสารหนี้ ...................................
ตราสารทุน. .........................................
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา ...........
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ ................
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์.................

262,826

69.5

307,203

74.4

228,402

69.5

39,412
302,238
75,175
910
378,323

10.4
79.9
19.9
0.2
100.0

33,458
340,661
71,597
160
779
413,197

8.1
82.5
17.3
0.0
0.2
100.0

41,887
270,289
57,779
707
328,775

12.7
82.2
17.6
0.2
100.0
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รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนของธนาคารและบริษัทย่อย สําหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของรายได้จากการดําเนินงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 25,328 ล้านบาท ซึ่งยังมิได้มีการรับรู้เป็นรายได้
2.5 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษทั ย่อย จําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.1 ของรายได้ทั้งหมด
- รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.9 ของรายได้ทั้งหมด
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปี
หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ
โครงสร้างรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและอื่นๆ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
82,108
8,531
9,766

89.8
9.3
10.7

78,279
7,840
9,141

91.6
9.2
10.7

67,734
6,493
7,600

82.4
7.9
9.2

100,405

109.8

95,260

111.5

81,827

99.5

44,526
55,879

48.7
61.1

40,308
54,952

47.2
64.3

29,131
52,696

35.4
64.1

21,239

23.2

19,124

22.4

18,128

22.1

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

5,796
2,489
162
2,360
2,968
564
35,578

6.3
2.7
0.2
2.6
3.3
0.6
38.9

5,000
1,140
83
2,019
2,597
496
30,459

5.9
1.3
0.1
2.4
3.0
0.6
35.7

4,228
1,968
86
1,215
2,728
1,177
29,530

5.1
2.4
0.1
1.5
3.3
1.4
35.9

รายได้จากการดําเนินงาน

91,457

100.0

85,411

100.0

82,226

100.0

รวมรายได้ดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
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3. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน โดยได้มีการกาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกกากับดูแล
การบริหารความเสี่ ยงที่มีประสิทธิ ภาพ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงสาคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงิน และนามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีประสิทธิ ภาพได้มาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel II และ Basel III หลักเกณฑ์ Basel III ที่นาเสนอโดย Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS) มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างกฎเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เป็นมาตรฐาน และการเพิ่มมาตรการกากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสาคัญ
ต่อระบบการเงินโลก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทยอยบังคับใช้หลักเกณฑ์ Basel III ในส่วนของเกณฑ์การดารง
เงินกองทุนตามกฎหมาย ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง กาหนด
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย การระบุความเสี่ยงสาคัญซึ่งจะส่งผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภท การติดตามและควบคุมความเสี่ ยงให้
อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้สามารถบริหาร
และ/หรือจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์
หลักการสาคัญของการบริหารความเสี่ยงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ให้หน่วยงานธุรกิจ ซึ่งดาเนินธุรกิจที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และให้ความเสี่ยงอยู่ภายใน
ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
สภาวะแวดล้ อ มและความเสี่ ย งสาคั ญ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิจของธนาคาร รวมถึ ง
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน มีดังนี้
1) ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2556 เริ่มฟื้นตั วอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคของ
ภาคเอกชน การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนฐานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้นของภาคธนาคารและสถาบัน
การเงิน นาไปสู่การจ้างงานในภาคส่วนต่างๆ และส่งผลให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา เริ่มส่งสัญญาณที่จะชะลอ
การอัดฉีดสภาพคล่อง (Quantitative Easing : QE) โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี ก่อให้เกิดความผันผวนในตลาด
การเงินโลกและตลาดการเงินของประเทศกาลังพัฒนา อนึ่ง ในปีนี้ รัฐบาลสหรัฐยังคงประสบปัญหาด้านการคลัง
โดยเฉพาะในเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยการเผชิ ญหน้าระหว่างพรรคเดโมแครตและ
พรรครีพับลิกันได้ลุกลามบานปลาย นาไปสู่การปิดทาการชั่วคราวของรัฐบาลในบางส่วนในช่วงเดือนตุลาคมด้วย
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สาหรับเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่เคยเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2555
เป็นต้นมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายประเทศได้ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงกลางปี 2556 โดยสามารถกลับมา
ขยายตัวได้อีกครั้ง แม้จะไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้เสียในภาคสถาบันการเงิน ปัญหาหนี้สาธารณะของ
ภาครัฐ ตลอดจนปัญหาการว่างงานที่อยู่ในระดับที่สูงในบางประเทศ จะส่งผลให้สหภาพยุโรปยังต้องใช้เวลาอีก ระยะ
หนึ่งก่อนที่จะกลับเป็นปกติ ขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี Abe ได้มีมาตรการ
กระตุ้นและปฏิรูปใน 3 ด้าน ได้ช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหากญี่ปุ่นสามารถ
ปฏิรูปเศรษฐกิจได้สาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในช่วงต่อไป ก็จะช่วยให้การฟื้นตัวที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนได้
ส่วนประเทศกาลังพัฒนานั้น ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการส่งออก อันเป็นผลมาจาก
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสาคัญ ทาให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกได้
เหมือนในอดีต โดยในปี 2556 มูลค่าการส่งออกไทยไม่ขยายตัวจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในกรณีของประเทศจีน ซึ่ง
เศรษฐกิจกาลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต่าลงจากช่วงก่อน
หน้า ทั้งมีปัญหาความเปราะบางหลายด้านในประเทศที่จะต้องดูแลแก้ไข อาทิ ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี 2556 ทาให้ความกังวลใจของทุกคน
เกี่ยวกับจีนได้บรรเทาลงไปในระดับหนึ่ง ในระยะต่อไป ปัญหาภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ลุกลามขึ้นในไตรมาสที่ 4 จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง จะเริ่มส่งผลต่อกาลังซื้อของผู้บริโภค
ระดับการลงทุนของภาครัฐ เอกชนไทย และนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวยังคง
ยืดเยื้อต่อไป ก็จะกระทบต่อ momentum ของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะกระทบต่อการดาเนินการของภาคธุรกิจได้
2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
- หลักเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ใหม่
ตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ออกโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
การดารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในส่วนของการกากับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2556 เป็นต้นไป ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เพียง
พอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงที่สาคัญ ได้แก่ การกาหนดอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าขึ้นมาใหม่ การเพิ่ม
คุณภาพเงินกองทุนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การปรับปรุงการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงให้สะท้อนความเสี่ยงที่
แท้จริงและครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มข้อกาหนดให้มีการทยอยดารงเงินกองทุน
เพิ่มเติมในส่วนของ Capital Conservation Buffer โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และจะมีผล
ครบถ้วนในวันที่ 1 มกราคม 2562
นอกเหนือไปจากเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามกฎหมายข้างต้นแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้
ออกแนวทางการคานวณอัตราส่วนทางการเงิน Leverage Ratio เพิ่มเติมเพื่อจากัดการก่อฐานะความเสี่ยง
รวมทั้งได้กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์รายงานมาตรวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Basel III
เพื่อให้มีการเตรียมการสาหรับการบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป ซึ่งธนาคารได้
ดาเนินการศึกษา เตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบเชิงปริมาณจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคต
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- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่
งบการเงิ นของธนาคารจั ดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทย (Thai Financial
Reporting Standard : TFRS) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standards : IFRS) และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สาหรับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 เป็นการปรับปรุงใหม่หรือ
ออกการตี ค วามใหม่ เ พื่ อ ให้ ทั น ต่ อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการอย่างเป็นสาระสาคัญ
ธนาคารได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานบั ญ ชี ดั ง กล่ าว เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้อง
3) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงไว้กับธนาคารได้ เป็นต้น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การชาระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ รวมถึงปัจจัยอื่นอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่ประเทศกาลังพัฒ นาและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง ขณะที่
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเริ่มมีสัญญานฟื้นตัว นอกจากนี้การยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ใช้ใน
การพยุงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในช่วงที่ผ่านมายังอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาด
ทุน รวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จึงยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และ
ภาวะการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจึงต้องอาศัยการ
ส่งออกและการทาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ในขณะที่การลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงจากความ
ล่าช้าของโครงการ และการเบิกที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การดาเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการติดตามความเสี่ยงของลูกหนี้
หรือคู่สัญญาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาบางรายที่มี
ฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง และ/หรือ อ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เข้ามากระทบมากขึ้น อาจได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาสภาพคล่องและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ลดลง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้กาหนดกระบวนการอานวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึง
การกาหนดนโยบายสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้า ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและอานาจในการ
อนุมัติสินเชื่อตามระดับต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
โดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประเมินความสามารถในการชาระคืนเงินกู้จากกระแสเงิน
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สดจากการดาเนินงาน ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้าประกัน และจัด
ให้มีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเป็นประจา โดยธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล
และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 สายบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะความเสี่ ยงของธนาคารในด้านต่างๆ
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร และเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 สายบริหารสินเชื่อ ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยกากับดูแลและติดตามการอานวย
สินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร สายงานนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ คือ
หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ หน่วยงานบริหาร Portfolio หน่วยงาน
สอบทานสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย
และหน่วยงานทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
 หน่ ว ยงานนโยบายสิ น เชื่ อ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลโครงสร้ า งนโยบายสิ น เชื่ อ ประสานงานในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตาม
ดูแลกรณีไม่เข้าเกณฑ์ของนโยบายสินเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนามาพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
 หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อที่นาเสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดูแลให้
การอานวยสินเชื่อเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสร้างสินเชื่อ
ที่เหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และกระบวนการอานวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้
 หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
Portfolio การกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งสารองหนี้สูญในระดับ
Portfolio พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สร้าง
ฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง มีหน้าที่สอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพ
สินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการตั้งสารองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
 หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดู แลบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ กาหนดกลยุทธ์
พร้อมทั้งดาเนินการแก้ไขและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหน้าที่ดาเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอม
ยอมความหรือยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
 หน่วยงานทรัพย์สิน ทาหน้าที่บริหารและขายทรัพย์สินรอการขายที่ได้รับมาจากกระบวนการ
ประนอมหนี้ และการฟ้องร้อง
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สาหรับกระบวนการในการอานวยสินเชื่อ สายสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณานาเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และ
หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อพิจารณาคาขอดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอานวยสินเชื่อรวมถึงพิจารณาความ
เสี่ยงตามที่กาหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และการประเมินมูลค่า
หลักประกัน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการอานวยสินเชื่อ ในส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทาหน้าที่ในการติดตามแก้ไขหนี้ดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานอิสระที่
เกี่ยวข้องทาหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการ
สารองหนี้สูญในกรณีที่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
การพิจารณาสินเชื่อ โครงสร้ าง Portfolio ที่เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
ธนาคารมีการกาหนดเพดานต่างๆ สาหรับการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น การกาหนดเพดาน
ของผลรวมของจานวนเงินที่ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม และระดับประเทศคู่สัญญา เพื่อเป็นการจากัดความ
สูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวได้รับผลกระทบในแง่ลบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม และ
ประเทศคู่สัญญา และรายงานต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารของธนาคาร
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งการกาหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าใน
ภาวะวิกฤติจะมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์และข้อจากัดในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดยกาหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม ติดตาม
ปริมาณธุรกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม่) กาหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
มีการจัดทารายงานข้อมูลการทาธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงขึ้น
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ ธันวาคม 2556 และ ธันวาคม
2555 มีดังนี้

1

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 8 บริษัทดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)ในฐานะบริษัทแม่ 2) บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด
(BBB) 3) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด (BBC) 4) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง
จากัด (BBLAM) 6) บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน) (BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด และ 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
(BBL Cayman)
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อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม *
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม *
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม **
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม *
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ **

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555
5.3%
5.4%
0.2%
0.1%
2.2%
2.3%
0.3%
0.3%
214.2%
206.9%

* รวมดอกเบี้ยค้างรับ
** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

4) ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตรา
สารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงรวมของธน าคาร
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและมีการกาหนดมาตรวัดและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สายบริหารการเงิน
และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เป็นผู้มีบทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตาม
นโยบายที่กาหนด
 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่กาหนดและทบทวนนโยบายและแนวทางการ

บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ธนาคารกาหนด
 สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ดาเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดยการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
เช่น ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจน
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สินกาหนดและธนาคารยอมรับได้
 หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ
และควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ภ ายใต้ เ พดานความเสี่ ย งที่ ก าหนด โดยรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจา ตลอดจนนาเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด
และเพดานความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ แผนธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารอาจพิจารณาทาธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินด้าน
อัตราดอกเบี้ยและ/หรือสกุลเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากฐานะอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย หรือเพื่อเป็นการ
ให้บริการอนุพันธ์ทางการเงินในขอบเขตที่จากัดแก่ลูกค้าธุรกิจและ/หรือสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศที่
มีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือดังกล่าว เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมถึงสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross
Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น
ธนาคารแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของการทาธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คือ
ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้าคือฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคารถือครองไว้ในระยะสั้น โดยมี
เจตนาเพื่อค้า เพื่อขายต่อ เพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือเพื่อหากาไรจากความแตกต่างของ
ราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเสี่ยงด้าน
ตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าที่สาคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า เกิดจากการที่ธนาคารถือครองธุรกรรมทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้า ทากาไรในระยะสั้น หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะใน
บัญชีเพื่อการค้า เช่น ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยหรือสกุลเงิน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะ
ที่ธนาคารถือครองและอาจเกิดผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ยได้
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น เกิ ด จากการที่ ธนาคารมี ก ารท าธุ ร กรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เช่น การทา
ธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การให้สินเชื่อ การกู้ยืม การก่อภาระผูกพัน รวมถึงการใช้อนุพันธ์ทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลกาไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะในบัญชีเพื่อการค้าในปีที่ผ่านมา และยังคงต้องติดตามต่อไป
ได้แก่ ปัญหาการขาดดุลการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลต่อความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ช่วงเวลาและอัตราในการถอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
การฟื้นตัวของประเทศในกลุ่มยุโรปที่ยังมีความเปราะบาง การดาเนินนโยบายการเงิ นของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและธนาคารกลางของประเทศสาคัญทั่วโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อินเดีย และประเทศในกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ และที่สาคัญมากขึ้น คือ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
ธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใช้ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้ า ได้แก่
Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีการติดตามและรายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจา Value-at-Risk
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(VaR) เป็นมาตรวัดที่ใช้หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยเสี่ยงและราคาต่างๆ ภายใต้ระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่กาหนด
นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ สาหรับ
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อใช้ประเมิน ความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่
ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจฐานะความเสี่ยง จุดเปราะบาง ตลอดจน
สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น
สาหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารในปี 2556 ค่าเฉลี่ยของ VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการ
ประเมินด้วยวิธี Historical Simulation ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 61 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่า ในจานวน
วันทาการทั้งหมด 100 วัน ธนาคารจะมีโอกาสเกิดความสูญเสียจากฐานะในบัญชีเพื่อการค้าต่อวันรวมไม่เกิน 61
ล้านบาท เป็นจานวน 99 วัน
4.2 ความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมี ความเสี่ย งด้านตลาดจากฐานะในบัญชี เพื่อการธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยและราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์
หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบ
กาหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และการดาเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสาคัญทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ทิศทางและระดับของอัตราดอกเบี้ยโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบ
ทางอ้อมมายังอัตราดอกเบี้ย นอกจากนั้น การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์
ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงด้วย
ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารกาหนดเพดานความ
เสี่ยงของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบ
ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นทันทีร้อยละ 1.00
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินให้
สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในอนาคต โดยคานึงถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูล ค่าทาง
เศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป และอาจใช้ อ นุ พั น ธ์ ท างการเงิ น เช่ น สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย และสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน เป็นต้น ในการป้องกันหรือปรับลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่
ภายในเพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินกาหนด นอกจากนั้น ธนาคาร
จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติสาหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ
ครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์จาลองภาวะวิกฤติต่างๆ และนาผลลัพธ์ที่
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ได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรั พย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคาร
สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

31 ธันวาคม 2556
960.04
1,618.12
17.46
349.77

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

2,945.39

31 ธันวาคม 2555
(422.21)
1,018.85
13.50
253.02
863.16

2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ความเสี่ ย งของฐานะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตราสารทุ น หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนและมีผลทาให้ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบ
ต่อเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้
ทั้งในรูปของเงินปันผล กาไรจากส่วนต่างของมูลค่าในระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจหลักของธนาคารด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลู กค้า และสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทางการ
ลงทุน รวมถึงเพื่อรับชาระหนี้คืนในรูปของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารกาหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงในตราสารทุนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยกาหนดวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงแยกตามประเภทของตราสารทุ น มีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤติอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่ อ
ประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการควบคุมสัดส่วนของ
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนต่อเงินกองทุนให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชาระหนี้สินและ
ภาระผูกพัน ตามสั ญญา วัต ถุป ระสงค์ข องการบริห ารความเสี่ย งด้ านสภาพคล่ องของธนาคารคื อ การมี เงิ นทุ น ที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะชาระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถนาเงินทุนไป
บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออานวยด้วย
ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สาคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไ ป
ของเงินทุนของธนาคาร การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดด้านเงินฝาก และเพื่อที่จะใช้
รองรับความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสถานการณ์การเมืองในประเทศและการถอนมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบต่อ
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สภาพคล่องในระบบธนาคาร รวมถึง ต้นทุนทางการเงินและความสามารถในการจัดหาสภาพคล่องสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์และ
หนี้สินเป็นผู้กาหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฏเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ
โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักทาหน้าที่บริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจาวัน ติดตาม
สภาวะตลาดเงิน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และคาดการณ์แนวโน้ม
รวมถึ งด าเนิ นกลยุท ธ์การบริห ารสภาพคล่ องตามแนวทางที่ คณะกรรมการบริ หารสิ น ทรั พย์ แ ละหนี้ สินกาหนด
หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความ
เสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กาหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจา
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจาก
ลูกค้า ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งในด้านประเภทลูกค้าผู้ฝาก ประเภทเงินรับฝากและอายุครบกาหนด นอกจากนี้ ธนาคาร
บริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาด
ซื้อคืน (Swap and Repurchase Market) โดยอาจดาเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบาท
และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ธนาคารมุ่งดาเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสม
ตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอานวย
สินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม
เงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่ง เงินทุนที่ห ลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มี สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารดารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อกาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้กากับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินกาหนด
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้มาตรวัดและเพดานความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ เช่น อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่อง
สุทธิทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เป็นต้น ธนาคารมีการกาหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่องเพื่อให้ธนาคาร
ได้ตระหนักถึงการก่อตัวของวิกฤตสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ธนาคารสามารถป้องกันและบริ หารความเสี่ยงได้อย่าง
ทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress test) โดยกาหนดสถานการณ์จาลอง
ภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับ
ธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะ
วิกฤติที่เกิดจากทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน ในแต่ละสถานการณ์จาลองจะมีการสมมติให้กระแสเงินสดรับ -จ่ายมี
ความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกค้าถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคาร
ไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลงและทาให้ต้องขายในราคาต่ากว่า
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ราคาตลาด ภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง
ในปี 2556 แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่องได้ทั้ง 3 กรณี
ธนาคารมี การจั ดท าแผนรองรั บภาวะฉุ กเฉิ นเพื่อ รองรับ ในกรณี เกิดวิ กฤติ สภาพคล่อ ง (Liquidity
Contingency Plan) ที่กาหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาณ
เตือนภัยภาวะวิกฤติสภาพคล่อง ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และประสบความสาเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้น ในปี 2556 ธนาคารมีการ
จัดทา Global Medium Term Notes (GMTN) Program เพื่อให้ธนาคารจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก
ตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น
สถานะของสินทรัพย์สภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้
สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝากและหนี้ระยะสั้น (%)

31 ธันวาคม 2556
772,733
90.6
90.5
29.8
39.9
39.9

31 ธันวาคม 2555
746,669
87.4
87.1
30.9
40.7
40.5

หมายเหตุ: สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเผื่อขาย

6) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่
เพี ยงพอหรื อความบกพร่ อง ของกระบวนการปฏิ บั ติง านภายใน บุ ค ลากร และระบบงานของธนาคาร หรื อจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่สาคัญของธนาคารประกอบด้วย
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่
 ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแล
บุคลากรของธนาคาร
 บุ ค ลากรของธนาคาร ทั้ ง ในส่ ว นของความเพี ย งพอของจ านวนบุ ค ลากร คุ ณ สมบั ติ และ
ประสิทธิภาพของบุคลากร
 ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรับการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ความซับซ้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล ด้านความถูกต้องแม่นยาของการประมวลผล และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น
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ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
 พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกง ทรัพย์สินหรือข้อมูลของธนาคาร เป็นต้น
 สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่อาจมีผลทาให้ทรัพย์สินของ
ธนาคารเสียหายได้
ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี เป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้
บรรลุผลสาเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งมีความไม่
แน่นอน ธนาคารจึงให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการ
ดาเนินงานทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่าง
ทันกาล
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อเป็น
การสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง สาหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริการ
ต่อลูกค้า
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงการนิยามความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง และกาหนดมาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่กาหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ภายในธนาคาร
หลักการสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแก่พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และ
สามารถประเมินความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง และ
ดาเนินการลดความเสี่ยงตามแนวทางที่เลือกแล้ว โดยมีการติดตามความคืบหน้าและระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกล่าว อย่างสม่าเสมอ
ธนาคารมีหน่วยงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สังกัดสายบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น การติดตามและสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ดาเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการภายในหน่วยงานของตน การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การคานวณเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II การดูแลระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย
ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีการประสานงาน
กับหน่วยงานกากับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์ และกาหนดแนว
ทางการบริหารควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกระบวนการควบคุมภายใน
ของธนาคาร
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ธนาคารมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อช่วยลดผลกระทบ
และรองรับเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก เช่น วิกฤติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 2553 และมหาอุทกภัยปี 2554 เป็นต้น โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการพิจารณาทบทวนและจัดทาแผนรองรับการ
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ครอบคลุม พร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจา
7) ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความสาคัญมากในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้นการ
จัด การเงิ นกองทุ นอย่ างมีป ระสิ ท ธิผ ล สะท้ อนถึ งความมั่น คงแข็ง แกร่ ง ทางการเงิน และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความ
น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้น ๆ
ในปีที่ผ่านมา โครงสร้างเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 สาหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้แก่ ทุนชาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย เงินสารองที่จัดสรรจากกาไรสุทธิ และกาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร สาหรับเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ได้แก่ เงินสารองจากการตีราคาที่ดินและอาคารตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เงินสารองสาหรับ
สินทรัพย์จัดชั้นปกติ ส่วนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย และตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว
ตั้ ง แต่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ป ระกาศบั ง คั บ ใช้ ห ลั กเกณฑ์ การกากั บ ดู แ ล
เงินกองทุนตามแนวทาง Basel III โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างเงินกองทุน แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) สาหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยทุนชาระแล้ว ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น ทุนสารองตามกฎหมาย เงินสารองที่จัดสรรจากกาไรสุทธิ กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร และรายการ
อื่นของส่วนของเจ้าของ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วยตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วยตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ระยะยาว และเงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ โดยตามเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย
กาหนดให้นับรายการอื่นของส่วนของเจ้าของเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น และมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการหักจากเงินกองทุนเพิ่มเติม จากเกณฑ์ Basel II ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การให้นับเข้า
หรือหักออกจากเงินกองทุนดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ทยอยนับเข้าหรือหักออกในอัตราร้อยละ 20
ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
นอกจากการปรับ ปรุง โครงสร้า งและองค์ป ระกอบเงิน กองทุน ดัง กล่า ว ยัง มีก ารเปลี่ย นแปลง
หลักเกณฑ์ที่สาคัญ อื่น ได้แก่ การปรับเพิ่ม คุณสมบัติข องตราสารทางการเงิน ที่สามารถนับ เป็นเงิน กองทุนให้มี
คุณภาพดีขึ้น กว่าหลักเกณฑ์ Basel II เดิม โดยไม่อ นุญ าตให้มีเ งื่อ นไขที่เป็น แรงจูง ใจให้ไ ถ่ถอนตราสารก่อ น
กาหนดเพื่อให้ตราสารดังกล่าวมีลักษณะเป็นทุนที่มีระยะยาว และต้องสามารถใช้รองรับผลขาดทุนของธนาคาร
พาณิชย์ได้ในระหว่างการดาเนินการใกล้เคียงกับหุ้นสามัญ (Loss absorption on a going-concern basis) หรือ
รองรับผลขาดทุนได้เมื่อธนาคารพาณิชย์มีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ (At the point of
non-viability) โดยตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ทยอยลดนับในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
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เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ตามเกณฑ์ Basel II ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และตามเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิน้ ตามกฎหมาย

31 ธันวาคม 2555
205,811
75,364
281,175
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2556
เงินกองทุนชั้นที่ 1
276,678
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
276,562
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน
116
เงินกองทุนชั้นที่ 2
48,349
เงินกองทุนทั้งสิน้ ตามกฎหมาย
325,027
ปัจจัยความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์
เสี่ยง และความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจทาให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมถึงเงิน
ลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุนและ/หรือ หลักประกันลดต่าลง ทาให้สินทรัพย์เสี่ยง
ของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกาไรของธนาคาร และทาให้เงินกองทุนของธนาคาร ลดลง อันจะ
นาไปสู่ระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงด้วย
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายที่จะดารงฐานะของเงินกองทุนใน
ระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Basel II-หลักการที่ 2) โดยมีการประเมินความเสี่ยงและความ
เพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่งเป็นการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยสาคัญแบบมองไปข้างหน้า ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้ธนาคาร
สามารถบริหารความเสี่ยงและพิจารณาระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับความเสี่ยงของธนาคารได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ธนาคารคานวณความเพีย งพอของเงิน กองทุน ขั้น ต่าภายใต้ Pillar I โดยใช้วิธี Standardized
Approach (SA) สาหรับ ความเสี่ย งด้า นเครดิต ความเสี ่ย งด้า นตลาด และความเสี ่ย งด้า นปฏิบัต ิก าร การ
เปลี่ย นแปลงจากหลักเกณฑ์ Basel II ไปใช้หลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่ปี 2556 นั้น ไม่ส่ง ผลกระทบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ ร้อยละ 11.70 และร้อยละ 15.98 ตามลาดับ
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ซึ่งอัต ราส่วนดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามเกณฑ์ Basel II ที่กาหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่กาหนดให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.25 และอัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.50 ตามลาดับ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 กลุ่มธุร กิจ ทางการเงินของธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากัน ที่ร้อยละ 14.26 และมี
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 16.75 ซึ่ง อัต ราส่วนดัง กล่า วสูง กว่า อัต ราส่วนการดารง
เงินกองทุนขั้นต่าตามเกณฑ์ Basel III ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้ อัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.50 ตามลาดับ
ทั้งนี้ อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขั้นต่าข้างต้นยังไม่รวมการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ซึ่ง ธนาคารแห่ง ประเทศไทย กาหนดให้ทยอยดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มในปี 2559 จนส่วนเพิ่มครบที่มากกว่าร้อยละ
2.50 ในปี 2562
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8) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารให้สินเชื่อ
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้ หรือภาคธุรกิจใดเป็นจานวนสูงมาก
ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลต่อฐานะและความสามารถในการดาเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ โดยกาหนดให้มีการควบคุมการกระจุก
ตัวต่อกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ และการกระจุกตัวต่อภาคธุรกิจ การควบคุมการกระจุกตัวต่อลูกหนี้รายใหญ่ ประกอบด้วย
การควบคุมสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนและภาระผูกพันแก่ลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และการควบคุมสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนและภาระผูกพันของ
กลุ่มลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร รวมกันต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุน
ของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ
สาหรับการควบคุมการกระจุกตัวต่อภาคธุรกิจ ธนาคารกาหนดเพดานวงเงินภาคธุรกิจเพื่อจากัดความ
เสียหายที่จะมีต่อเงินกองทุนรวมของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่
กระทบต่อภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งอย่างมีนัยสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร มี
ยอดภาระรวมกันยังคงต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว และหากพิจารณาแต่ละภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ในสัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 48.1 ของเงินให้
สินเชื่อรวม รองลงมา ได้แก่ ภาคการสาธารณูปโภคและบริการร้อยละ 16.5 และภาคสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 9.7
แม้ว่าเงิน ให้สินเชื่ อแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิ ชย์จ ะมีสัดส่วนค่อ นข้า งสูง แต่มี การกระจายไปยั ง
อุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และการกระจุกตัวในแต่ละภาคธุรกิจย่อยคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างต่าเมื่อ
เทียบกับเงินให้สินเชื่อรวมของธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังติดตามให้การกระจุกตัวในแต่ละภาคธุรกิจย่อยอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารและบริษทั ย่อยมีทรัพย์สินประเภท ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
-

-

สานักงานใหญ่ของธนาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 8 ไร่ 66.8 ตารางวา เป็นอาคารสูง 32 ชั้น ซึ่งธนาคารเป็นเจ้าของที่ดินและอาคาร
สานักงานถนนพระราม 3 ตั้งอยู่เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 29 ไร่ 171.3 ตารางวา เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งธนาคารเป็น
เจ้าของที่ดินและอาคาร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 32,275 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

(แสดงเป็นหน่วยล้านบาท)
ที่ดิน ...............................................................................
19,324
19,367
อาคาร .............................................................................
8,354
9,718

2554
19,515
11,096

อุปกรณ์ ..........................................................................
3,669
อื่นๆ ..............................................................................
928

3,603
889

3,895
734

รวม ......................................................................
32,275

33,577

35,240

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ธนาคารมี น โยบายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดาเนิ น งานของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจที่
สนับสนุนการให้บริการของธนาคาร โดยธุรกิจนั้นต้องมีแนวโน้มการประกอบการที่ดีและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บางกรณี ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติให้ธุรกิจนั้นแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อเป็นการ
แก้ไขหนี้มีปัญหา ทั้งนี้ การลงทุนของธนาคารจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ของทางการ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในบริษัทจากัดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วของบริษัท หากเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในเรื่องการถือหุ้นในกิจการอื่นนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงินโดยรวม และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่สถาบันการเงินมีการลงทุนในธุรกิจอื่น อันเนื่องจากการที่
ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม เพื่อควบคุม
ให้สถาบันการเงินมีการลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุน และให้ธนาคารถือหุ้นได้
โดยสาหรับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ต้องถือในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 และมีอานาจในการควบคุม และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะทาการกากับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ทั้งในเรื่องของการดารงเงินกองทุนของกลุ่ม และการควบคุมการให้
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สินเชื่อ การลงทุนและการก่อภาระผูกพันในภาพรวมของกลุ่ม แต่หากธนาคารมีการลงทุนในธุรกิจการเงินโดยไม่นับ
รวมในกลุ่ม ธนาคารต้องถูกหักเงินกองทุนตามจานวนเงินลงทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
การกากับแบบรวมกลุ่มดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารเพิ่มขอบเขตของบริการทางการเงินที่จะให้กับลูกค้า
โดยการสร้างกลุ่มธุรกิจการเงิน แต่ทั้งนี้ ธนาคารต้องมีหน้าที่ในด้านการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ และต้องมี
มาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
ธนาคารมีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จากัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) และบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
สาหรับการรับโอนหุ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น หากธนาคารรับโอนหุ้นจะส่งผลให้ธนาคารมีการ
ลงทุนในบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท นั้น ธนาคารต้องขออนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีคดีข้อพิพาทซึ่งยังไม่สิ้นสุดและอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของธนาคารที่มีจานวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี 2556 ดังนี้
1. ชื่อคูค่ วาม กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จากัด ประกอบด้วย บริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จากัด, นายพิบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ
บริษัท แอ็ดว๊านซ์ที่ดิน จากัด, บริษัท ฟุล-ฟิล จากัด, บริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร (1994) จากัด และ ห้างหุ้นส่วนจากัด
สยามอาคเนย์ก่อสร้าง เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องธนาคารรวม 6 คดี ดังนี้
- บริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จากัด เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขดาที่ 9885/2549
(คดีหมายเลขแดงที่ 650/2551) ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่า เสียหาย จานวนทุนทรัพย์ 231,892.8
ล้านบาท ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาล
ชั้นต้น) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
- นายพิบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขดาที่ 9884/2549
(คดีหมายเลขแดงที่ 885/2551) ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย จานวนทุนทรัพย์ 128,534.0
ล้านบาท ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลชั้นต้น)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
- บริษั ท แอ็ ด ว๊า นซ์ที่ ดิ น จากัด เป็ น โจทก์ฟ้ อ งธนาคารต่ อศาลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้ เป็ น คดี ห มายเลขด าที่
9882/2549 (คดีหมายเลขแดงที่ 7138/2551) ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย จานวน
ทุนทรัพย์ 116,760.7 ล้านบาท ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ (ยืนตามศาลชั้นต้น) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา
- บริษัท ฟุล-ฟิล จากัด เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขดาที่ 3828/2551
(คดีหมายเลขแดงที่ 11936/2551) ในข้อหา ผิดสัญญา เรียกทรัพย์คืน ละเมิด จานวนทุนทรัพย์ 96,048.6 ล้านบาท
ศาลสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเมื่อตรวจเอกสารแล้ว จึงมีคาสั่งงดสืบพยานโจทก์ -จาเลย และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ (ยืนตามศาลชั้นต้น) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
- บริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร (1994) จากัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดี
หมายเลขดาที่ 3829/2551 (คดีหมายเลขแดงที่ 11937/2551) ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด เรียกทรัพย์คืน จานวนทุนทรัพย์
116,742.7 ล้านบาท ศาลสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเมื่อตรวจเอกสารแล้ว จึงมีคาสั่งงดสืบพยานโจทก์-จาเลย และพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลชั้นต้น) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
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- ห้ างหุ้น ส่ว นจากัด สยามอาคเนย์ก่อ สร้ าง เป็น โจทก์ยื่ นฟ้ องธนาคารต่ อศาลแพ่ งกรุงเทพใต้ เป็ นคดี
หมายเลขดาที่ 3826/2551 (คดีหมายเลขแดงที่ 11935/2551) ในข้อหา ผิดสัญญา เรียกทรัพย์คืน ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
ทุนทรัพย์ 145,938.0 ล้านบาท ศาลสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเมื่อตรวจเอกสารแล้ว จึงมีคาสั่งงดสืบพยานโจทก์-จาเลย และ
พิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ โจทก์ ศาลอุทธรณ์
มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลชั้นต้น) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ทั้งนี้ ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ถูกธนาคารยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งก่อนหน้านี้ เพื่อเรียกหนี้คืนมาก่อนแล้ว รวม 3 คดี กล่าวคือ
- คดีของศาลแพ่ง หมายเลขดาที่ ธ.3031/2544 ระหว่างธนาคาร (โจทก์) กับบริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จากัดกับพวก
(จาเลย) ข้อหา กู้เงิน จานอง จานวนทุนทรัพย์ 14.1 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จาเลยชาระหนี้ให้กับธนาคาร
เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ธ.6251/2545 จาเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้น ต่อมา
จาเลยได้ยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
- คดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขดาที่ 7863/2543 ระหว่างธนาคาร (โจทก์) กับนายพิบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ
(จาเลย) ข้อหาเบิกเงินเกินบัญชี จานวนทุนทรัพย์ 4.9 ล้านบาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยชาระหนี้ให้กับธนาคาร
เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 791/2544 โดยคดีถึงที่สุดแล้ว
- คดีของศาลแพ่งธนบุรี หมายเลขดาที่ 5790/2543 ระหว่างธนาคารกรุงเทพ (โจทก์) กับบริษัท แอ็ดว๊านซ์
ที่ดิน จากัดกับพวก (จาเลย) ข้อหา กู้ยืม ค้าประกัน จานวนทุนทรัพย์ 1.5 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จาเลย
กับพวกชาระหนี้ให้กับธนาคาร เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 4823/2545 จาเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม
คาพิพากษาของศาลชั้นต้น ต่อมาจาเลยได้ยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ความเห็นของฝ่ายจัดการ ทั้งหกคดีที่กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จากัด ยื่นฟ้องธนาคารนั้น เนื่องจากธนาคารมิได้
ปฏิบัติผิดสัญญาจึงไม่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจริงตามฟ้อง ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก
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2. ชื่อคู่ความ บริษัท ไทยแมล่อน โปลีเอสเตอร์ จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 บริษัท ไทยแมล่อน โปลีเอสเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบรรษั ท
บริหารสินทรัพย์ไทย เป็นจาเลยที่ 1 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็นจาเลยที่ 2, ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
เป็นจาเลยที่ 3, ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) เป็นจาเลยที่ 4 และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นจาเลยที่ 5
ต่อศาลแพ่ง ในคดีความแพ่ง ข้อหาหรือฐานความผิด เพิกถอน ละเมิด เรียกค่าเสียหายทุนทรัพย์ 24,500 ล้านบาท
เป็นคดีหมายเลขดาที่ 1215/2550 โดยขอให้ศาลเพิกถอนการทาสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างธนาคารกับ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตลอดจนการโอนสิทธิจานองที่ธนาคารโอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย แล ะ
เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจานวน 3 แปลง ที่โอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ซึ่งศาลได้นัดสืบพยาน
โจทก์จาเลยในเดือน มีนาคม 2551 และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 (คดีหมายเลขแดงที่
2463/2551) โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลชั้นต้น)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ความเห็นของฝ่ายจัดการ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปให้บรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทยแล้ว เห็นว่าได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย
ตามที่กล่าวอ้างมาในฟ้อง ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก
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3. ชื่อคู่ความ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จากัด (มหาชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็น
คดีหมายเลขดาที่ 9412/2550 ข้อหา ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 85,096.9 ล้านบาท สรุปคาฟ้อง ได้ว่า
โจทก์มีความประสงค์ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร จึงติดต่อขอสินเชื่อกับจาเลย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2539 จาเลยและสถาบันการเงินรวม 9 แห่ง ตกลงร่วมกันให้สินเชื่อหลายประเภทจานวน 35,000 ล้านบาท โดยจาเลย
และสถาบันการเงินดังกล่าว จะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยสินเชื่อและค่าธรรมเนียมจากการจัดหาและให้สินเชื่อ
โจทก์ได้ชาระค่าธรรมเนียมให้แก่จาเลยและสถาบันการเงินต่าง ๆ แต่จาเลยและผู้ให้กู้ร่วมไม่ดาเนินการตาม
สัญญาให้สินเชื่อ โดยไม่ให้โจทก์ใช้สินเชื่อและไม่จัดทาสัญญาหลักประกันต่าง ๆ เป็นเหตุให้โจทก์ถูกระงับสินเชื่อ
จากผู้ให้กู้ร่วม โจทก์จึงขาดสภาพคล่องและจาเป็นต้องชะลอโครงการ โจทก์ ได้มีหนังสือขอคืนค่าธรรมเนียมเงินกู้
ทั้งหมดจานวน 150.8 ล้านบาท
เมื่อเดือนกันยายน 2539 จาเลยได้อนุมัติให้โจทก์ใช้วงเงินสินเชื่อชั่วคราว (Bridging Loan) เป็นวงเงินเบิกเงิน
เกินบัญชีจานวน 25 ล้านบาท และเงินกู้จานวน 58.5 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอกับการก่อสร้างโรงเหล็ก ทาให้กิจการของ
โจทก์ประสบภาวะขาดทุน โจทก์จึงต้องทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับจาเลยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 โดยในการ
ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จาเลยจะร่วมกับสถาบันการเงินอีกแห่งให้สินเชื่อเพิ่มอีก 1,030 ล้านบาท เป็นส่วนวงเงิน
ของจ าเลย 615 ล้ านบาท โจทก์ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่อ นที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาแล้ว แต่ จ าเลยและผู้ ใ ห้ กู้ร่ วม
ไม่ดาเนินการตามสัญญาสินเชื่อ
เมื่อจาเลยไม่ยอมปล่อยสินเชื่อและไม่ยอมคืนค่าธรรมเนียม ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินจานวน
85,096.8 ล้านบาท
ทนายความได้ยื่นคาให้การแก้คดีต่อศาลเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2551 หลังจากศาลได้ทาการสืบพยานโจทก์และ
จาเลยเรียบร้อยแล้ว จึงมีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ เป็นคดีหมายเลขแดงที่
1411/2552 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา และธนาคารยื่นคาแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ต่อมา ศาลอุทธรณ์
ได้มีคาพิพากษาแก้ โดยพิพากษาให้ธนาคารชาระเงินจานวน 91.0 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อ
ปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ ศาลชั้นต้นได้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2556 ธนาคารยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
อนึ่ง ข้อเท็จจริงที่โจทก์นามาเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีนี้ โจทก์เคยยกขึ้นอ้างเป็นคาฟ้องแย้งในคดีที่ธนาคาร
ยื่นฟ้องเรียกหนี้คืนจากโจทก์ (คดีดังกล่าว ศาลพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี แต่จาเลยยื่นอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างรอฟัง
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์) แต่ปรากฏว่าศาลมีคาสั่งไม่รับฟ้องแย้ง โจทก์จึงนามาฟ้องธนาคารเป็นคดีนี้
ความเห็นของฝ่ายจัดการ เนื่องจากธนาคารมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือทาให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้อง
แต่กลับปรากฏว่าโจทก์เองเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่ทาไว้กับธนาคารและเป็นฝ่ายเลิกโครงการ
และบอกเลิกสัญญาไปเอง ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก
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4. ชื่อคู่ความ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กับพวก รวม 5 คน
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ที่ 1 นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ที่ 2 นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ที่ 3 บริษัท เลียว ไพรัตน์วิสาหกิจ จากัด ที่ 4 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จากัด (มหาชน) ที่ 5 ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จากัด ที่ 1 , บริษัท เนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ จากัด ที่ 2 , ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) ที่ 3,
บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ที่ 4, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ 5, ธนาคารแห่งอเมริกา
เนชั่ น แนล แอสโซซิ เ อชั่ น ที่ 6, ธนาคารซิ ตี้ แ บงก์ ที่ 7, ธนาคารเครดิ ต อั น ชตั ล ท์ เฟื อ ร์ วี เ ดอร์ เ อาฟ์ เบา
(KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU) หรือ เคเอฟดับเบิลยู (KfW) ที่ 8 จาเลย ต่อศาลล้มละลายกลาง ข้อหา
ละเมิด ตัวการ เรียกทรัพย์คืน ทุนทรัพย์ 190,380.6 ล้านบาท เป็นคดีแพ่งเกี่ยวพันกันกับคดีล้มละลาย (คดีฟื้นฟูกิจการ)
คดีหมายเลขดาที่ ฟ.2/2543 หมายเลขแดงที่ ฟ.8/2543 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ร้องขอ
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จากัด (มหาชน) ลูกหนี้
กล่าวหาว่า ธนาคารกับพวกร่วมกันยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการโจทก์ที่ 5 (บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย)
ไม่สุจริต มีเจตนาที่จะครอบงาและยึดกิจการและทรัพย์สินของโจทก์ที่ 5 นอกจากนี้ ยังร่วมกันใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
เป็นช่องทางในการแต่งตั้งผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ร่วมกันจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการและ
บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อประโยชน์แก่ธนาคารกับพวก ทาให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งห้า ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง
ความเห็ น ของฝ่า ยจั ดการ สื บ เนื่ อ งจากธนาคารกับ พวกได้ รั บ ผลกระทบ จากกรณี ที่ โจทก์ที่ 5 บริ ษั ท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จากัด (มหาชน) ประกาศพักชาระหนี้ จึงได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลาย
และโจทก์ที่ 5 ที่จะขอฟื้นฟูกิจการของโจทก์ที่ 5 ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยธนาคารได้ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ
ร้องขอฟื้นฟูกิจการของโจทก์ที่ 5 ในขณะร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้น โจทก์ที่ 1 ดารงตาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเป็นผู้ถือหุ้นของโจทก์ที่ 5, โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 เป็นกรรมการของโจทก์ที่ 5 รวมถึงเป็นผู้บริหารของลูกหนี้ อยู่
ในวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ตามความในมาตรา 90/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนั้น
โจทก์ทั้งห้าจึงทราบเรื่องเป็นอย่างดี ธนาคารจึงไม่ได้มีเจตนาครอบงากิจการโจทก์ที่ 5 ส่วนการเสนอตัวผู้ทาแผนและ
ผู้บริหารแผนการจัดทาแผน เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้รับความเห็นชอบจากศาลทุกกรณี สาหรับการ
บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เห็นว่าได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามแผน ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามที่กล่าวอ้าง
มาในฟ้อง ธนาคารจึงไม่ได้เป็นผู้ทาละเมิดโจทก์ทั้งห้า โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก
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6. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374 (เดิมเลขที่ บมจ. 111)
http://www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
จานวน 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จานวน
1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชาระแล้วของธนาคาร จานวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็น
หุ้นสามัญ
จานวน 1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ


นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชั้น 4)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5427



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อัตราดอกเบี้ย วันครบกาหนดไถ่ถอน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4.375%
7 ธันวาคม 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 3.300%
3 ตุลาคม 2561
The Bank of New York Mellon
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 5.000%
3 ตุลาคม 2566
101 Barclay Street, Floor 4E New York,
NY 10286 USA
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ผู้สอบบัญชี
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3427
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757



ที่ปรึกษากฎหมาย
นายชูชาติ ศรีแสง
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969 โทรสาร 0-2231-5448
นายวัชระ กาญจนวิโรจน์
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2731 โทรสาร 0-2231-5448



นักลงทุนสัมพันธ์
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
นางชลิกา แสงอุดมเลิศ
E-mail : ir@bbl.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
VP นักลงทุนสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลาดับ
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
ธนาคาร
105 Jalan Tun H.S.Lee, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia
P.O. Box 10734, 50923 Kuala Lumpur, Malaysia
โทร. (60-3) 2173-7200 โทรสาร (60-3) 2173-7300
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
Investment
C/O Maples and Calder, P.O. Box 309 GT, Ugland House,
Company
South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
โทร. 1(345) 949-8066 โทรสาร 1(345) 949-8080
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด *
ธนาคาร
No. 7, Zhongshan Road (East-1), Huangpu District, Shanghai 200002,
The People's Republic of China
โทร. (86-21) 2329-0100 โทรสาร (86-21) 2329-0101
* ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและ
จานวนหุ้น
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
บริหารสินทรัพย์
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004
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อัตราร้อยละของ
ประเภทหุ้น จานวนหุ้นที่ถือ
จานวนหุ้นที่
(หุ้น)
จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
สามัญ
400,000,000
100.00

สามัญ

100,000

100.00

-

-

100.00

สามัญ

24,999,996

100.00

ลาดับ
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6488 โทรสาร 0-2674-6400
บริษัท ไทยพรีซีชนั่ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
226 หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
142 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 ห้อง 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2237-6330-4 โทรสาร 0-2634-3231
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จากัด
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2699-1609 โทรสาร 0-2643-1881
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ชั้น 17-18 อาคารเอ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2650-6800 โทรสาร 0-2650-6808

บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จากัด
36/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จากัด (มหาชน)
26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น 19 ถนนจันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2678-6500-4, 0-2678-6555 โทรสาร 0-2678-6511
บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
889 อาคารไทยซีซี ชั้น 14 ห้อง 141 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597
โกลเด้นท์ริเวอร์ อินเวสท์เมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอร์เรชั่น
Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
โทร. 886-2-2528-6906 โทรสาร 886-2-2528-6912

อัตราร้อยละของ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
1,078,765,100
99.89

ประเภทหุ้น จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

จัดการ
กองทุนรวม

สามัญ

749,995

75.00

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่งและ
ให้เช่าซื้อ

สามัญ

2,401,522

59.77

สามัญ

358,750

35.88

บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

ซื้อ-ขาย สินค้า

สามัญ

249

24.90

ผู้ให้บริการ
สวิตช์ชิ่งในการ
ชาระเงินหลาย
ระบบและการ
ให้บริการหัก
บัญชี
ผลิตและ
จาหน่าย
ท่อเหล็กกล้า
ผลิตเหล็ก

สามัญ

99,000

19.80

สามัญ

95,603

19.12

สามัญ

55,000,000

13.03

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

326

12.34

จัดการกองทุน

สามัญ

816,880

10.00
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ชื่อบริษัท

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-9444
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391 โทรสาร 0-2636-1380
บริษัท ไทยนาศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จากัด
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422
บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จากัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918
บริษัท นันทวัน จากัด
161 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จากัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8
ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-6040 โทรสาร 0-2266-6190
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จากัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075 โทรสาร 0-2266-3059
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จากัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 10 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279
บริษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2667-1260, 0-2667-2010 โทรสาร 0-2667-1299

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670

ประเภทธุรกิจ

อัตราร้อยละของ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
574,000
10.00

ประเภทหุ้น จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ให้เช่าพื้นที่
อาคาร ร้านค้า

สามัญ

เช่าซื้อ

สามัญ

4,500,000

10.00

สิ่งทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

การพิมพ์

สามัญ

10,000

10.00

ก่อสร้างและ
สานักงานให้เช่า

สามัญ

2,000

10.00

เช่าซื้อ

สามัญ

60,000

10.00

ให้กู้ยืมและ
การลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

ให้บริการ
ที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

ลงทุนในธุรกิจให้
การรักษาพยาบาล
โดยร่วมลงทุนกับผู้
ร่วมทุนในประเทศ
นั้น ๆ พร้อมกับ
ให้การบริการเป็น
ที่ปรึกษา และ
บริหารจัดการ
บริการ

สามัญ

4,593

10.00

สามัญ

200,000

10.00
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ลาดับ

26

27

28

29

30

31

32

33

ชื่อบริษัท

เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น

ประเภทธุรกิจ

ประกันภัย

15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz,
Binondo Manila, Philippines 1006
โทร. (632) 241-52-01 โทรสาร (632) 241-62-57
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จากัด
ผลิตและ
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตาบลท้ายบ้าน
จาหน่าย
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หลอดไฟฟ้า
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470
บริษัท แอสแพค จากัด
ส่งออก
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
เคมีภัณฑ์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80 โทรสาร 0-2185-1396
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จากัด
ผลิตและ
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) จาหน่ายเหล็ก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946
บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลิตและ
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
ส่งออก
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
รองเท้ากีฬา
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จากัด
ให้บริการ
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต
เกี่ยวกับเงินทาง
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339
FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
Alternative
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
Investment
โทร. (65) 6576-5555 โทรสาร (65) 6576-5599
Management
Company
บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จากัด
ให้บริการที่
942/140 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4
ปรึกษาด้านการ
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลงทุน
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-55
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สามัญ

อัตราร้อยละของ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
350,000
10.00

สามัญ

700,000

10.00

สามัญ

26,000

10.00

สามัญ

14,500,000

10.00

สามัญ

86,826,816

10.00

สามัญ

400,000

10.00

Class B
Shares

400,000

10.00

สามัญ

200

10.00

ประเภทหุ้น จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2556
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
- หุ้นสามัญ 39,983,450,000 บาท จานวน 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 6,550,000 บาท จานวน 655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว จานวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จานวน 1,908,842,894 หุ้น
7.1.1

ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้
 หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จานวน 655,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
 หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จานวน 1,000,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากผู้ถือหุ้นสามัญดังนี้
- ในกรณีที่มีการเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินหรือทรัพย์สินใดๆ
ที่คงเหลือจากการชาระหนี้หรือการกันเพื่อชาระหนี้ทั้งหมดของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ของ
ธนาคารแล้ว ในลาดับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
- ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเต็มตามจานวนที่กาหนดก่อน ธนาคาร
จึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้

7.1.2

ในส่วนของหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชาระจานวน 2,039,502,106 หุ้น มีการจัดสรรดังนี้
 หุ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อย
สิท ธิชนิด แปลงสภาพเป็น หุ้น สามัญ ได้ และ/หรื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามั ญได้ ซึ่ ง
ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายต่อไปในอนาคต
 หุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต
 หุ้นสามัญจานวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ในหุ้นสามัญซึ่งถื อโดยผู้รับฝาก
หลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
หรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามความหมายที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน จานวน 440,000,000 หุ้น จัด สรรเพื่อ เสนอขายแก่ผู้ถือ หุ้น สามัญ เดิม
ตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสามัญ ตามสัดส่วนการถือหุ้น


7.2 ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 6 กันยายน 2556
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

1.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

2.

จานวนหุ้น

ร้อยละของ
จานวนหุ้นทั้งหมด

573,403,931

30.04

State Street Bank and Trust Company

81,534,655

4.27

3.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก

68,399,127

3.58

4.

State Street Bank Europe Limited

60,497,484

3.17

5.

BNY Mellon Nominees Limited

47,763,876

2.50

6.

Morgan Stanley & Co. International Plc.

45,059,235

2.36

7.

HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd.

36,588,677

1.92

8.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

34,097,030

1.79

9.

UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account

33,132,750

1.74

GIC Private Limited - C

32,574,000

1.71

10.

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (free float)
การกระจายการถือครองหุ้น (free float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 15 มีนาคม 2556 คือ 97.66%
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน

จานวนเงิน
คงเหลือ

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

3.250%

18 ตุลาคม 2558

400 ล้านUS$

Credit Rating
(Moody’s/S&P/
Fitch Ratings)
A3 / BBB+ / BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

2.750%

27 มีนาคม 2561

400 ล้านUS$

A3 / BBB+ / BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

3.300%

3 ตุลาคม 2561

500 ล้านUS$

A3 / BBB+ / BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.800%

18 ตุลาคม 2563

800 ล้านUS$

A3 / BBB+ / BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

3.875%

27 กันยายน 2565

800 ล้านUS$

A3 / BBB+ / BBB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

4.375%

7 ธันวาคม 2565

20,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

5.000%

3 ตุลาคม 2566

500 ล้านUS$

หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

9.025%

15 มีนาคม 2572

449.825 ล้านUS$

ประเภทของหุ้นกู้

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

- / - / AA- (tha)
A3 / BBB+ / BBB+
Baa1 / BBB / -

นอกจากนี้ ธนาคารมีการออกและจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น (อายุไม่เกิน 270 วัน) สกุล
เงินบาทชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน ประเภทจ่ายดอกเบี้ย และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยไม่จากัดมูลค่าการเสนอขาย ซึ่ง
ยอดคงค้างในการออกตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจานวนเงิน 854 ล้านบาท
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล


นโยบายของธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกาไร โดยพิจารณา
ถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงิน
กาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสารองต่างๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ที่กาหนดห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และข้อ 45 ที่กาหนดให้ธนาคารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสารอง
ตามกฎหมาย ในจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองตามกฎหมาย มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ รวมทั้งประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2555 เรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่กาหนดว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรนากาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มี
กระแสเงินสดรับจริง หรือกาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง มาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 ดูได้จาก ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ
 นโยบายของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นสาคัญ
และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ
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8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิองค์กร ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
สายประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สายตรวจสอบและควบคุม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจ

สายบัตรเครดิต
 ฝ่ายผลิต ภัณฑ์แ ละช่องทางบริการ


กิจการธนาคารนครหลวง / ต่างจังหวัด
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
 สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
 สายลูกค้าบุคคล


ปฏิบัติการ


สายปฏิบัติการสนับสนุน

กิจการธนาคารต่างประเทศ
สนับสนุนและอานวยการ

สายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 สายสาขาต่ างประเทศ


สายการบัญชีและการเงิน
 สายทรัพยากรบุคคล
 สายเทคโนโลยี
 บริหารความเสี่ยง
 บริหารสินเชื่อ


กิจการการเงินธนกิจ
สายบริหารการเงิน
 สายวานิชธนกิจ
 สายธุรกิจหลักทรัพย์


ฝ่ายอาคารสานักงานและทรัพย์สิน
 ฝ่ายวิจัย
 ฝ่ายการประชาสัม พันธ์
 กากับดูแ ล
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ฝ่ายผู้จัดการใหญ่

8.1 คณะกรรมการ
โครงสร้างกรรมการของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดดังนี้
ณ 31 ธันวาคม 2556
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.

นายชาตรี
นายโฆสิต
นายปิติ
พลเรือเอกประเจตน์

โสภณพนิช
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
สิทธิอานวย
ศิริเดช

5.
6.
7.
8.

นายโกวิทย์
นายสิงห์
นายคนึง
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม

โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
ฦๅไชย
ยุคล

นางเกศินี
นายพรเทพ
นายชาญ
นายอมร
นายชาติศิริ
นายเดชา
นายสุวรรณ
นายทวีลาภ
นายชาญศักดิ์

วิฑูรชาติ
พรประภา
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์
โสภณพนิช
ตุลานันท์
แทนสถิตย์
ฤทธาภิรมย์
เฟื่องฟู

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามและผูกพัน
ธนาคาร

ประธาน

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

กรรมการ
อิสระ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

/

ประธาน
ประธาน
ประธาน

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

/
/

รองประธาน

/

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ โดยทั่วไปจะกาหนดให้มีการจัดประชุมเป็น
ประจาทุกเดือน และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ฝ่ายจัดการจัดข้อมูล
เอกสารอ้างอิง และรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และในระหว่างการประชุม
ประธานกรรมการธนาคารได้ให้เวลาแก่กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นาเสนอแต่ละวาระอย่างรอบคอบ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสาคัญ และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้กรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
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คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ประธาน

/
/

/
/
/
/
/

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

/

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการธนาคารในปี 2556 ดังนี้
หน่วย : จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
ธนาคาร
ตรวจสอบ
และกาหนดค่าตอบแทน บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง ประชุมรวม 15 ครั้ง ประชุมรวม 8 ครั้ง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

1. นายชาตรี
2. นายโฆสิต

โสภณพนิช
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

12
12

3. นายปิติ

สิทธิอานวย

11

4. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

12

15

5. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

12

6. นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

11

7. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

12

8. นายชาญ

โสภณพนิช

11

9. นายอมร

จันทรสมบูรณ์

12

10. นายเดชา

ตุลานันท์

12

11. นายคนึง

ฦๅไชย

12

14

12. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

11

13

13. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

12

14. นายพรเทพ

พรประภา

11

15. นางเกศินี

วิฑูรชาติ

12

16. นายชาญศักดิ์

เฟื่องฟู

11

17. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

12

8
12
10
8

10
7
15

๓ณฒญื

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายโฆสิต
นายเดชา
นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายบุญส่ง
Mr. Chong
นางสาวสุธีรา
นางสาวรัชดา
นายวีระศักดิ์
นายศิริเดช
นางรัชนี

12

ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ตุลานันท์
โสภณพนิช
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
บุณยะสาระนันท์
Toh
ศรีไพบูลย์
ธีรธราธร
สุตัณฑวิบูลย์
เอื้องอุดมสิน
นพเมือง

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
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ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายการบัญชีและการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง
การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายโฆสิต
นายเดชา
นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายบุญส่ง
Mr. Chong
นางสาวสุธีรา
นางสาวรัชดา
นายวีระศักดิ์
นายศิริเดช
นางรัชนี
นายอายุสม์

ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ตุลานันท์
โสภณพนิช
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
บุณยะสาระนันท์
Toh
ศรีไพบูลย์
ธีรธราธร
สุตัณฑวิบูลย์
เอื้องอุดมสิน
นพเมือง
กฤษณามระ

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชี
และการเงิน และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง

8.3 เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบาเหน็จ ในปี 2556 รวม 17 ราย เป็นเงิน
104.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 จานวน 18 ราย เป็นเงิน 96.30 ล้านบาท
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ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
นายชาตรี
โสภณพนิช
นายโฆสิต
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
นายเดชา
ตุลานันท์
พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

7.
8.
9.
10.

นายคนึง
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นางเกศินี
นายพรเทพ

ฦๅไชย
ยุคล
วิฑูรชาติ
พรประภา*

11.
12.
13.

นายปิติ
นายชาญ
นายอมร

สิทธิอานวย
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์

14.
15.
16.
17.

นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายทวีลาภ

โสภณพนิช
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
ฤทธาภิรมย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร

ปี 2556
9,900,000
5,520,000
5,520,000
6,600,000
6,120,000

หน่วย : บาท
ปี 2555
9,150,000
5,100,000
5,100,000
6,100,000
5,700,000

6,120,000

5,700,000

6,120,000
6,120,000
6,120,000
6,320,000

5,700,000
5,700,000
5,700,000
5,100,000

5,520,000
6,120,000
6,120,000

5,100,000
5,700,000
5,700,000

5,520,000
5,520,000
5,520,000
5,520,000

5,100,000
5,100,000
5,100,000
5,100,000

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

(2) ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้ วยเงิ น เดื อ น โบนัส และเงิน สมทบเข้ากองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ ) ของ
ผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2556 รวม 12 ราย เป็นเงิน 401.78
ล้านบาท เทียบกับปี 2555 จานวน 10 ราย เป็นเงิน 328.06 ล้านบาท
(3) ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ) ของกรรมการที่
เป็นลูกจ้างและผู้มีอานาจในการจัดการ (ตามนิยามที่กาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551) ในปี 2556 รวม 58 ราย เป็นจานวนเงินรวม 793.32 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
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8.5 บุคลากร
8.5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรถือว่าเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนให้ธนาคารดาเนินธุรกิจไปตามทิศทางและเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นธนาคารจึงจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีจานวนที่เพียงพอ
ในแต่ละงาน ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง
โดยใช้รูปแบบของพฤติกรรมสู่ความสาเร็จ (Competency Model) เป็นหลักในการวางแผนการบริหารบุคคล ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกและการเตรียมผู้บริหาร ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารจะมีบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมสาหรับการ
แข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารมีการวางแผนกาลังคนและแผนการสรรหาพนักงานในเชิงรุก โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายทั้ง
จานวน เวลา คุณสมบัติ และ คุณลักษณะที่ต้องการอย่างชัดเจน มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ การบริหารช่องทางในการสรรหา
บุคลากรให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนากระบวนการคัดเลื อก เช่น แบบทดสอบเฉพาะตาแหน่งงานและการ
สัมภาษณ์เชิงพฤติ กรรมให้กับหั วหน้ างาน เพื่อให้ สามารถคั ดเลื อกบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการ
ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกให้มีความสะดวกรวดเร็ว เช่น การจัดงาน One Day Recruitment ทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัด ธนาคารยังได้ขยายแผนการจัดรับไป ณ สถานศึกษา โดยเพิ่มจานวนสถาบันให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ใน
ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สมัครงานในท้องถิ่นได้รับความสะดวกในการสมัครงานกับธนาคาร รวมทั้งธนาคารได้จัด
กิจกรรมแนะแนวทางอาชีพให้กับผู้สมัครงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจในงานสายการเงินการธนาคารอีกด้วย
ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างให้เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performance Organization)
โดยให้ความสาคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ให้พนักงานและผู้บริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเองและหน่วยงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และวั ดผลความสาเร็จ มีการติ ดตามผลการปฏิบั ติง านอย่างสม่ าเสมอ ส่ ง ผลให้ เ กิด การพัฒ นาผลงานและพัฒ นา
ความสามารถพนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและจูงใจให้มีการสร้าง
ผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8.5.2 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ธนาคารให้ความสาคัญและสนับสนุนพนักงานทุกระดับในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้
ถือเป็นนโยบายการเรียนรู้ที่สาคัญของธนาคาร โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้สามารถทางาน
และมีความก้าวหน้าในองค์กรได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจและสามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรหลักของธนาคาร
(BBL Core Curriculum) ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ นอกจากนี้ ธนาคารยัง
จัดการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ตามความต้องการทางธุรกิจ
ในปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้ แก่พนักงานทั้งสายธุรกิจและ
สายสนับสนุน โดยมีจานวนผู้เข้าอบรม 30,600 คน รวมกว่า 20,000 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้นา
หลักสูตรด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หลักสูตรตามตาแหน่ งงาน และหลักสูตรพิเศษเฉพาะสายงาน เป็นต้น
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ธนาคารยังได้ขยายช่องทางการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้มีการดาเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม จัดโดย National Technological University (NTU) โครงการ
อบรมพนั ก งานในภู มิ ภ าค โดยร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใน ปี 2556 ได้เพิ่มความร่วมมือกับ 2
มหาวิทยาลัยชั้นนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน เช่น ให้พนักงานไปร่วมการอบรม
สัมมนา และดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น BBL
Executive Forum โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ การให้ทุนการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการในการขยายธุรกิจของธนาคาร และให้มีการ
หมุนเวียนพนักงานและผู้บริหารระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ซึ่งในปี
2556 ได้มีการหมุนเวียนงานในระดับผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการภาค ผู้จัดการศูนย์ รวมทั้งระดับผู้บริหารสาขา ผู้บริหาร
สานักธุรกิจ และระดับพนักงานในตาแหน่งงานของสาขา สานักธุรกิจ และศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ
ธนาคารเตรียมผู้บริหารทดแทน (Executive Development Program) โดยการคัดเลือกและจัดเตรียม
ผู้บริหารทดแทนทุกระดับ รวมทั้งจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลโดยเน้นให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทสาคัญในการสอนงาน
ดูแล และพัฒนาอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพโดยการให้ไปอบรมและดูงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ เช่น Harvard Business School, Pacific Rim Bankers Program โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ธนาคารยุคใหม่ (MOBEX) โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX) การพัฒนาระดับบริหาร
ของธนาคารและสถาบันการเงิน (YOBEX) เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความสามารถ
เตรียมความพร้อมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาผู้บริหาร
ทดแทนในตาแหน่งงานสาคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจของธนาคารได้อย่าง
ทันการณ์อีกด้วย
8.5.3 จานวนพนักงานทั้งหมดและจานวนพนักงานในสายงานหลัก ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น 24,096 คน แยกตามสายงานหลักดังนี้
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
สายประธานกรรมการบริหาร
สายตรวจสอบและควบคุม
กิจการธนาคารในประเทศ
กิจการธนาคารต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบตั ิการ
สนับสนุนและอานวยการ
จานวนพนักงานรวมทั้งธนาคาร
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จานวนพนักงาน
12
67
281
14,802
736
254
616
4,005
3,323
24,096

8.5.4 ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ในปี 2556 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์อื่นๆ รวม
18,689.27 ล้านบาท และยังมีการสนับสนุนด้านการเพิ่มคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การจัดสโมสร สนามกีฬาประเภทต่างๆ
ให้พนักงานจัดกิจกรรมและออกกาลังกาย เป็นต้น
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- ร่าง -

9. การกากับดูแลกิจการ
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ จึงมุ่งส่งเสริมให้การดําเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็น
พื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารให้มีความแข็งแกร่ง มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และ
เสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ดํารงไว้อย่างยั่งยืน ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้
ให้ครอบคลุมอย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงทบทวนหลักปฏิบัติและแนวทางที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสม
ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้ องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจน
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ไปปรับใช้โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ต่ อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ํ าเสมอ คณะกรรมการชุ ดย่อยที่ คณะกรรมการธนาคารแต่ งตั้งขึ้น ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(ก) คณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทําหน้าที่กรรมการบริหารรวม 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายโฆสิต
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเดชา
ตุลานันท์
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร
4. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
5. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
6. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการบริหาร
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
อนุมั ติการให้ สิน เชื่ อ การปรั บปรุง โครงสร้ างหนี้ การลงทุ นในหลักทรั พย์ และอสัง หาริม ทรั พย์ ตลอดจนการ
ดําเนินงานต่างๆ ของธนาคาร อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร
2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคาร เช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ
และการออกหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นต้น
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทุกสัปดาห์ โดยทั่วไปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารองค์กร ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งครั้งละ 2 ปี และมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายคนึง
ฦๅไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
4. นางเกศินี
วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชี
และการเงิน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
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ภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารมาให้คําชี้แจงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คําปรึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
เหมาะสม
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแ ลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มี การประชุ มร่ วมกันเพื่อ พิจ ารณาเรื่อ งต่ างๆ ตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ร ายงานการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจํานวน 3 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 2 ท่าน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี วาระการดํารงตําแหน่งครั้งละ 2 ปี และมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
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1. นายโกวิทย์
2. นายอมร
3. นายพรเทพ

โปษยานนท์
จันทรสมบูรณ์
พรประภา

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(1) นโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การในการสรรหากรรมการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจํานวนค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร
(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
3. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ
4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของธนาคาร ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนมีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยได้คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง
รวมถึงให้ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจําปีของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทนโดยแสดงไว้ใน
รายงานประจําปีของธนาคาร
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ กํากับดูแ ลในเรื่องการบริหารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างมีระบบและต่อ เนื่อ ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารของธนาคาร 1 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
2. นายชาญ
โสภณพนิช
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ์
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
5. นายอายุสม์ กฤษณามระ

มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 4 ท่าน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยรวมถึ ง ความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
4. ให้ ข้ อ เสนอแนะในสิ่ ง ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ทําหน้าที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทํานองเดีย วกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชํ าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้ งแต่ร้ อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระ
หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
ธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ
บริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ ยวกับการดําเนินงานของ
ธนาคาร
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที่คั ดเลื อกและ
กลั่นกรองบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
คุณสมบัติตามข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งข้อกําหนดของทางการประกอบกับการพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ
และขนาดของคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีโครงสร้าง องค์ประกอบที่หมาะสมกับขนาด
ธุรกิจของธนาคารและประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํ า เนิ น งานของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนจะนํ า เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณานําเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะนําเสนอขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารมี ก ระบวนการในการสรรหาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด โดยคณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนด
ของทางการ มีความรู้และความสามารถที่จะดําเนินการตามนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการธนาคารกําหนดได้ ให้
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณานําเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนที่คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
ข้อบังคับของธนาคารกําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ถ้า
จํานวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจรับเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข)

(ค)

การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยในการออกเสียงลงคะแนนโดย
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัด
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ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีคําสั่ง
ให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการที่ว่างจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ธนาคารมีการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม
ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ การกํากับดูแลที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับดูแลความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม และความเสี่ยงเฉพาะด้านต่างๆ การทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน การให้บริษัทย่อยจัดทํารายงานและแจ้งข้อมูลสําคัญ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ้ น ของธนาคารต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการธนาคารได้ทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปแล้ว
เช่น ข้อห้ามสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน ทําการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือนก่อน
การประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เป็นต้น
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2556 ธนาคาร
และบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และ
บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับปี 2556
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจํากัด จํานวน 15,086,000.00 บาท
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จํานวน 15,312,747.54 บาท
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2. ค่าบริการอื่นสําหรับปี 2556
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดทํารายงานพิเศษตาม
ประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และการตรวจสอบเพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ ที่ จ่ ายให้ แก่ บ ริ ษั ท ดี ล อยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จํานวน 4,105,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกัน
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 1,090,000.00 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้บริการด้านกฎหมายและ
ภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จํานวน 925,247.93 บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 346,235.18 บาท
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารเคารพและคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความ
เป็นธรรม ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้า และเสนอวาระการประชุม ตลอดจนเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคารได้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม การกําหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม
และการกําหนดสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม และการ
อํานวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น และมี
การเปิด เผยข้อมู ลข่าวสารที่มีสาระสําคั ญอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นได้มี เวลาศึกษาข้อมู ล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหนังสือเชิญ
ประชุม ข้อมูลประกอบวาระการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
ในปี 2556 ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2556 มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 16 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ธนาคาร
มีนโยบายและได้อํานวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้สิทธิสําหรับผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบ
ฉันทะในการลงคะแนนเสียง มีการดําเนินการประชุมเป็นไปตามลําดับระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุม มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียง
แต่งตั้งกรรมการ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยประธานในที่ประชุมได้
เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นในการสอบถามและแสดงความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้น
ของธนาคารสามารถใช้สิทธิในการลงมติ และแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องสําคัญต่างๆ ได้อย่าง
เป็นอิสระ
ธนาคารได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน และมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อกําหนดและ
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หลักเกณฑ์ของทางการ ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
แจ้งข้อมูลการถือหุ้นและการเป็นกรรมการในกิจการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย ของตน ซึ่ง
ข้อมูล ดังกล่ าวธนาคารได้นําไปใช้ ในการควบคุมดูแ ลการทําธุร กรรมระหว่ างธนาคารกับบุค คลที่กรรมการหรื อ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าวใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน กรรมการผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องต้อ งไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้ จะไม่มีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
ดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอื้อ
อาทรเกือ้ กูลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
ในการดําเนินกิจการ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ มายังธนาคาร
โดยตรง และได้มอบหมายให้หน่วยงานกํากับดูแล ติดตามและกํากับดูแลให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
เป็นไปอย่างรัดกุมเหมาะสม และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจาก
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา ทั้งนี้ ธนาคารมีแนวทาง
ในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําผิดโดยให้มีการสอบสวนและดําเนินการให้ได้ข้อยุติซึ่งเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคารที่ใช้สําหรับการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
ธนาคารเชื่อมั่นว่า การดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางที่กําหนดไว้ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ย่อมจะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่
องค์กร สร้างงาน และสรรค์สร้างองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารได้รวบรวมภารกิจต่างๆ ที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ตลอดจนบทบาทที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่สําคัญไว้ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารและรายงานประจําปีแล้ว
ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และมีสิทธิในความเป็นเจ้าของซึ่งธนาคารได้ดูแลและ
ดําเนินการตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กล่าวไว้ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
ลูกค้า
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าโดยถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความสําเร็จและ
การเจริญเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วย
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด มิตร
คู่บ้าน ดังนั้น ธนาคารจึงได้พัฒนาระบบงานและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด ขยายเครือข่ายสาขาและสํานักธุรกิจให้
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ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนดูแลการรับข้อร้องเรียนและดําเนิ นการ
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของธนาคาร ธนาคารมีหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สําหรับการดูแลและส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ ของพนักงานบน
พื้นฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร ได้แก่
1) เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน ทั้งนี้ได้จัดให้มี
ระบบการรั กษาความปลอดภั ยที่ ดี ในส่วนของอาคารสถานที่ โดยมีร ะบบและอุป กรณ์ค วบคุม ความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และการจัดสถานที่ทํางานให้
เหมาะสมและเอื้ออํานวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสุขอนามัย
2) เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ทั้งนี้ได้จัดให้มี
สวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่บริหาร เงิน
สงเคราะห์บุตรของพนักงาน ทั้งนี้ ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึ่งมี
อํานาจหน้าที่ นําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็น
เพื่ อ การพิ จ ารณาในเรื่ อ งเกี่ย วกับ ค่ าตอบแทนและสวั สดิ การแก่พ นักงาน ได้ แ ก่ การบริ ห ารค่ าจ้ าง
ค่าตอบแทน และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ การพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ธนาคารคํานึงถึงผลการดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย
3) เรื่องการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารมี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความรู้ ศั ก ยภาพของพนั ก งาน ทั้ ง นี้ มี
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ นําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ ศักยภาพของพนักงาน ได้แก่ การพัฒนา ฝึกอบรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเลื่อนชั้น เลื่อน
ตําแหน่ง การพัฒนาศักยภาพพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพรวมในแต่ละปีและรายบุคคล
พนั กงานจะได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศ และการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ โดยธนาคารได้ จั ด ให้ มี
งบประมาณสําหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ตลอดปีมากกว่า 100 หลักสูตร
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทาง
เทคนิคอื่นๆ ทั้งนี้ ธนาคารได้สร้างหลักสูตรหลักของธนาคารขึ้ นเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา
ความรู้และทักษะสําคัญๆ ที่พนักงานส่วนใหญ่ของธนาคารหรือบางตําแหน่งงานหลักของธนาคาร
จะต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะตนเองอื่นๆ ตัวอย่างหลักสูตรที่
ธนาคารจัดอบรม ได้แก่
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(1) หลักสูตรการพัฒนาทั่วไป เช่น เทคนิคการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคการวิเคราะห์และเขียนรายงาน เป็นต้น
(2) หลักสูตรตามตําแหน่งหน้าที่งาน เช่น เจ้าหน้าที่อํานวยบริการ เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้จัดการ
สาขา และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ หลักสูตรที่ธนาคารจัดครอบคลุมความรู้และทักษะ
สําคัญๆ เช่น ทักษะการขายสําหรับลูกค้าบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการขาย การบริหาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ความเสี่ ย งและจริ ย ธรรมสิ น เชื่ อ การติ ด ตามดู แ ล
สินเชื่อ การบรรเทาและควบคุมความเสี่ย ง/การจั ดโครงสร้ างสินเชื่ อ และการปรับ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานด้วย
4) เรื่องสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ธนาคารเชื่อและเคารพในสิทธิ
ของบุค คลตามที่กฎหมายกําหนด และสิทธิ มนุษยชนที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ ธนาคารจะไม่
สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ
คู่ค้า
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าโดยถือว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกและการทําธุรกรรมกับคู่ค้า ธนาคารให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และสัญญาที่มีต่อคู่ค้า ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยคํานึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หรือ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาด รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคารอันเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
คู่แข่งขัน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งขันและได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารถือว่าธนาคารพาณิชย์อื่นต่างก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมี
คุณภาพแก่ลูกค้า และธนาคารจะดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ และการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยมีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแล
เจ้าหนี้
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญและภาระความรับผิดชอบตามข้อตกลงที่มีกับผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ซื้อตั๋ว
แลกเงินของธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าอื่ นๆ ซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น
ธนาคารจึงมีการประกาศอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามพันธะและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการรับ
ฝากเงิน รวมทั้งเงื่อนไขการกู้ยืมและเงื่อนไขทางการค้าที่มีกับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด
สังคม และชุมชน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและชุมชนโดยตระหนักและให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติ
ตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและภูมิภาค โดยจะสนับสนุนการดํา เนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคม
โดยรวม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลชุมชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เช่น การสนับสนุน
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และส่งเสริมในด้านการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมไทย การประหยัดพลังงาน และการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน ได้แก่ การใช้อาคาร
สถานที่ และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน และการรณรงค์ ใ ห้ พ นั กงานร่ วมกัน อนุ รั กษ์ พ ลั ง งานและรั ก ษา
สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่โครงการที่เป็นการประหยัดพลังงาน และ
โครงการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม
เรื่องอื่นๆ
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่น ทั้งนี้ ธนาคารเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ธนาคารจะไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ ธนาคารต่อต้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้ งจะให้ความร่ วมมื อและสนับสนุนมาตรการของรั ฐและเอกชนในการต่อต้ านการทุ จริ ต
คอรัปชั่น
ธนาคารจะสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มี
ส่ วนเกี่ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และธนาคารได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เ ข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) แล้ว
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้ลงทุน โดยกําหนดเป็นนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลให้การเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้ อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
ได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ดูแลให้รายงานทางการเงินของธนาคารตรงต่อความเป็นจริง และ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํารายงานแสดงความเห็นไว้ใน
รายงานประจําปีแล้ว
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ธนาคารให้ความสําคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญของธนาคาร รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําปี โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ การแถลงข่าวหรือเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน รวมทั้งสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพบปะกับนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ระบุถึงวิธีการติดต่อและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่ทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
ธนาคารได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้
เหมาะสมกับ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้คํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราและจํานวน
ผลตอบแทนของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศและของภูมิภาค อัตราและจํานวนผลตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบี ย นชั้น นํ าในประเทศ หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และความเสี่ย งที่ เ กี่ย วข้ อ ง ตลอดจนผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะผู้บ ริหารระดับ สูง ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อ มทางธุ รกิจ
รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารในปี 2556 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยอยู่ในระดับและ
สั ด ส่ ว นที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ อื่ น ในประเทศ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ขนาดของสิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคาร ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติซึ่งทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคู่กับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยมีปัจจัยแห่งความสําเร็จที่
สําคัญ คือ ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นํา
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ กรรมการธนาคารมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารเชื่อมั่นว่า การมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างไว้แล้ว โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดี
ของธนาคาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่กําหนดไว้เป็น
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ลายลักษณ์อักษรนี้ ได้รับความเห็นชอบและผ่านการทบทวนความเหมาะสม จากคณะกรรมการธนาคารแล้ว ทั้ งนี้
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายและหลักปฏิบัติดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งยัง
ได้มีการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่
กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี นอกจากนี้ พนักงานธนาคารและบุคคลทั่วไป สามารถดูนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 17 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จํานวน 6 ท่าน ได้แก่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายเดชา ตุลานันท์ นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายปิติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ และนายชาญ โสภณพนิช และกรรมการอิสระ
จํานวน 6 ท่าน พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายคนึง ฦๅไชย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายพรเทพ พรประภา
การรวม หรือแยกตาแหน่ง
ธนาคารกําหนดให้มีการแยกกันทั้งบทบาท หน้าที่และบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
กับบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร
การดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจากัดอื่น
ธนาคารปฏิบัติตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทจํากัดอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมีข้อกําหนดให้เจ้าหน้าที่ชั้นบริหารของธนาคารต้องขอ
อนุญาตต่อคณะกรรมการบริหาร หากจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัดอื่นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน ทั้งนี้ จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
ไม่ควรเกิน 3 แห่ง
เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษัท โดยธนาคารพิจ ารณาแล้วว่าเป็นผู้มี
คุณสมบั ติเหมาะสม คือ มี ประสบการณ์ การทําหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลักสูต ร
กรรมการบริษัท (Director Certification Program: DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท
มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องการประชุม เช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดเตรียมหรือจัดทําวาระการ
ประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจําปี และรายงานการประชุม รวมทั้งดําเนินการ
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2. เรื่องทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการและผู้บริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
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3. เรื่องการให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เรื่องการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เป็นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการธนาคารได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะเป็นรายปี
และครอบคลุมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการ
อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของธนาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการ ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งกรรมการธนาคารแต่ละ
ท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนําผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
การสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ทําหน้าที่ คั ดเลื อกและเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุ ณสมบั ติ
เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้มีการชี้แจงข้อมูลทั่วไปให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารครั้งแรก และ
จัดให้มีคู่มือกรรมการธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับกรรมการธนาคารที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนโครงการการ
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นต้น
กรรมการธนาคารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายปิติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นางเกศินี วิฑูรชาติ
และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ สําหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช นายคนึง ฦๅไชย นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
จากจุดเริ่มต้นในปี 2487 ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนาของประเทศที่ดาเนินธุรกิจมาเกือบ
70 ปี ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ของ "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน" ที่มุ่งสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และ
ร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศตลอดมา พร้อมทั้งสร้างสรรค์จรรโลงสังคม และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารกรุงเทพและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลัก
จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังดาเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบอย่างจริงจัง โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อม
ทั้งจัดการอบรมพนักงานให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ
นอกจากนี้ ธนาคารยั งร่วมดู แลสังคม และรักษาสิ่ งแวดล้ อม โดยดาเนิ นกิจกรรมหลัก 5 ด้าน คื อ การ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า การดูแลพนักงาน การส่งเสริมคุณภาพสังคม และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ทั้ ง นี้ เ พราะธนาคารเชื่ อ มั่ น ว่ า เป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ จ ะส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยมี ค วามมั่ น คงเข้ ม แข็ ง และ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
การดาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี คู่ขนานไปกับการร่วมใส่ใจดูแลสังคม และ
รักษาสิ่งแวดล้อมของธนาคารกรุงเทพ ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบของกิจการต่อสังคมที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งได้แก่ การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม การต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การปฎิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ างเป็ น ธรรม การด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ วยความ
รับผิดชอบต่อผู้บ ริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการสร้างสรรค์พร้อมทั้ง
เผยแพร่นวัตกรรมซึ่งเกิดจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารกรุงเทพดาเนินการในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น มี
รายละเอียดดังนี้
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ธนาคารกรุงเทพร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตและมีความมั่นคงตลอดมา ด้วยการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยนอกจากการสนับสนุนลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของธนาคารตลอดมาแล้ว ธนาคารยังให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการเกษตร ให้มีโอกาสเติบโต
อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับบริษัทชั้นนาของประเทศหลายๆ แห่ งในปัจจุบันที่เริ่มต้นมาจากธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัว
เช่นกัน และเนื่องจากธุรกิจไทยในปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 เป็นเอสเอ็มอี การส่งเสริมผู้ประกอบการเหล่านี้ให้มีความ
เข้มแข็ง ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งไปด้วย ในขณะที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นรากฐานสาคัญอีกส่วนหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจไทย การส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ไม่เพียงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากยังเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในด้านอื่นๆ อาทิ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านแหล่งอาหาร รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายความ
เจริญสู่ชนบท ธนาคารจึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย อาทิ
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โครงการเกษตรก้าวหน้า
ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกในฐานะผู้ส่งออก
สิน ค้าเกษตรและอาหารติ ดต่ อกันมายาวนาน โดยเป็น ผู้ ส่ง ออกอั นดั บหนึ่ง ของโลกในสิน ค้าหลายชนิ ด เช่ น กุ้ง
ยางพารา และมันสาปะหลัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรไทยจะดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องมีการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความจริงนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการ "เกษตรก้าวหน้า"
ในปี 2544 เพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้สามารถปรับตัวได้สอดคล้ องกับภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่ง
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้
สินค้ าดี มี คุณภาพ ปลอดภัย จากสารพิษ ควบคู่ไ ปกับการรักษาสิ่ง แวดล้ อมของแหล่ งผลิต ส่ งผลให้ผ ลผลิต ด้าน
การเกษตรของไทย สามารถยกระดับสู่กรอบกติกาการค้าสากลซึ่งมีระบบและมาตรฐานเข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดอานิสงส์ต่อเนื่องไปถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ว่า
จะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานหรือการขายพืชผล คนในชุมชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมมีความผาสุก
และมั่นคง
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรก้าวหน้าดังกล่าว ธนาคารจึงจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ด้านการเกษตรที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับการเกษตรแต่ละสาขา ซึ่ง
ธนาคารได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้วกว่า 120 ครั้ง ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ การต่อยอด
ความรู้ การจัดการผลผลิต และการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนของเกษตรกร
ก้าวหน้าทั่วประเทศ
กิจกรรมของธนาคารภายใต้โครงการเกษตรก้าวหน้า ในปี 2556 มีดังนี้
 งาน “วันเกษตรก้าวหน้า 2556” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ที่บริเวณลานหน้าอาคารสานักงานใหญ่ สีลม ในวันที่ 20
ธันวาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเกษตรกรก้าวหน้าที่มี
ผลงานดีเด่นสอดคล้องกับหลักการของโครงการ และจัดให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความก้าวหน้าทาง
การเกษตรสู่การรับรู้ของผู้บริโภคและจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
 กิจกรรม ‚สนทนาเทคโนโลยีการเกษตร‛ เพื่อขยายผลเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ สาหรับการพัฒนาการ
ผลิตและผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยคัด
สรรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ภาคส่วนที่มีความสามารถ มาเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดและร่วมกิจกรรม
 กิจกรรม ‚แลกเปลี่ยน เรียนรู้‛ ในลักษณะการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้รู้ ผู้ประสบความสาเร็จสู่เพื่อนเกษตรกร
ทั่วไปเพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางการผลิตกับความรู้ทางการตลาด
 กิจกรรม ‚พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าระดับประเทศ‛ เพื่อสนั บสนุนให้ เกิดการเชื่อมโยงจากผู้ผลิตถึง
ผู้บริโภคครบห่วงโซ่การผลิตสาหรับสินค้าที่มีศักยภาพ
โครงการเพื่อนคู่คิดเอสเอ็มอี
สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 ธนาคารกรุงเทพได้ริเริ่มโครงการ “เพื่อนคู่คิดเอสเอ็มอี” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของเอสเอ็มอีที่มีความเข้มแข็งและ
ประสบความสาเร็จ แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอื่นๆ ที่ต้องการความรู้และแบบอย่างของกิจการที่สามารถปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ดาเนินการหลายๆ แนวทางเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เอส
เอ็มอีไทย ทั้งจัดการอบรมและสัมมนา จัดทาวารสารและหนังสือ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้จัดตั้ง ‚ชมรมบัว
หลวงเอสเอ็มอี‛ เพื่อให้เกิดเครือข่ายธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากจุดเริ่มต้นด้วยสมาชิก 46 รายในปี 2546
จนถึงปัจจุบันชมรมมีสมาชิกมากกว่า 600 ราย โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน คือ เครือข่ายความรู้ เครือข่ายการผลิต
และซัพพลายเชน และเครือข่ายตลาด
กิจกรรมในด้านเครือข่ายความรู้ประกอบด้วยการอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานกิจการที่เป็นตัวอย่างของ
แนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ชมรมได้นาสมาชิกไปดูงานและแสวงหาลู่ทางธุรกิจใน
หลายประเทศที่ธนาคารกรุงเทพมีสาขาตั้งอยู่ ทั้งเวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย เมียนมาร์ จีน และไต้หวัน ส่วนกิจกรรม
ด้านเครือข่ายการผลิตและซัพพลายเชน เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต
ในปี 2552 ธนาคารได้ ริเริ่ มจั ดงาน ‚บั วหลวงเอสเอ็ม อีแ ฟร์ ‛ โดยเชิญ สมาชิกของชมรมให้นาสินค้ ามา
จาหน่ายที่ลานหน้าสานักงานใหญ่ ถนนสีลม ซึ่งเป็นงานที่ประสบความสาเร็จสูงมาก และธนาคารได้จัดต่อเนื่องทุกปี
จนเกิดเป็นเครือข่ายตลาดขึ้น ต่อมาในปี 2555 ธนาคารได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ในด้านเครือข่ายความรู้ โดยจัดการอบรม
หลักสูตร ‚ทายาทธุรกิจ‛ แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นผู้สืบทอดกิจการเพื่อให้ความรู้เรื่องวิธีการสืบสานธุรกิจ
ครอบครัวจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างราบรื่น และเป็นโอกาสอันดีสาหรับทายาทธุรกิจภายในชมรมบัวหลวง
เอสเอ็มอีได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
รายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพื่อนคู่คิด
ธนาคารกรุงเทพผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เพื่อนคู่คิด” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยเกิดภาวะฟองสบู่ ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
ประชาชนมีภาระค่าครองชีพมากขึ้น ธนาคารจึงสร้างสรรค์รายการเพื่อนคู่คิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว
หันมาใช้เวลาว่างร่วมกันในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ไว้ใช้เองในครัวเรือน ซึ่งไม่เพียงช่วยลดค่าครอง
ชีพ หากยังสามารถผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้อี กทางหนึ่ง ด้วยความแปลกใหม่และเนื้อหา
สาระที่ มีประโยชน์ รายการเพื่อนคู่ คิดจึงได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างสูงในเวลาอันรวดเร็ว และต่อมามีเสีย ง
เรียกร้องให้รายการช่วยแนะนาลู่ทางในการทามาหากิน สาหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทาธุรกิจเล็กๆ ของตนเอง ธนาคารจึง
ปรับรูปแบบรายการเพื่อนาเสนอเรื่องราวของผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ เพื่อให้
ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมมาจนทุกวันนี้
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจซบเซาและการใช้จ่าย
ชะลอตัว รายการเพื่อนคู่คิดยังคงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการไปยังประชาชน
ทั่วประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการจานวนมากผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนั้นมาได้ บทบาทนี้เองส่งผลให้รายการ
เพื่อนคู่คิด ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคา สาขาสารคดีส่งเสริมอาชีพดีเด่น ปี 2540
จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจานง รังสิกุล และสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นับเป็นอีกหนึ่งก้าว
ของความสาเร็จที่รายการได้ร่วมสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ปัจจุบัน รายการเพื่อนคู่คิด ออกอากาศเป็นประจาทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวัน
ศุกร์ เวลา 10.10 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.55 น. โดย
ธนาคารยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบรายการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
อยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็งและเป็นรากฐานที่มั่นคงสาหรับเศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
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ในวาระที่รายการ ‚เพื่อนคู่คิด‛ ได้ออกอากาศมาอย่างต่อเนื่องถึง 24 ปี ในปี 2556 ธนาคารได้จัดงาน ‚24 ปี
เพื่อนคู่คิด‛ ที่ลานด้านหน้าสานักงานใหญ่ ถนนสีลม โดยเชิญผู้ประกอบการที่เคยออกรายการ ‚เพื่อนคู่คิด‛ ให้นา
สินค้ามาจัดแสดงและจาหน่าย เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะกับเพื่อนๆ ผู้ประกอบการภายในงาน ซึ่งอาจ
นาไปสู่ความร่วมมือกันทางธุรกิจในอนาคต โดยมีผู้บริหารของธนาคาร พนักงาน ผู้ประกอบการ ลูกค้าและผู้ สนใจ
ทั่วไป เข้าชมงานกว่า 2,000 คน
โครงการเพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว (Bualuang SMART Family Enterprise)
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจครอบครัว และหลายครอบครัวกาลังอยู่
ในช่วงเตรียมการส่งมอบกิจการให้ผู้สืบทอด ซึ่งจาเป็นต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การส่งต่อกิจการและ
ความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล ธนาคารกรุงเทพจึงร่วมกับ Babson College ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนาระดับโลกในด้านการพัฒนาความเป็นเจ้าของกิจการและวิสาหกิจครอบครัว และสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิสาหกิจครอบครัวสาหรับประเทศไทยขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ
ครอบครัวที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ อีกทั้งยังร่วมกันดาเนินโครงการ “เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว” ซึ่งเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าของวิสาหกิจครอบครัว เพื่อช่วยให้มีความพร้อมสาหรับการส่งมอบกิจการแก่ผู้สืบ
ทอด และเจ้าของกิจการรุ่นใหม่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าของธุรกิจครอบครัวแต่ละรุ่นใช้เวลา 3 วัน 2 คืน จนถึงปัจจุบัน ธนาคาร
จัดการอบรมไปแล้ว 10 รุ่น เฉพาะในปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารจัดอบรม 4 รุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม
และพฤศจิกายน โดยมีลูกค้าเข้าร่วมอบรม 47 ครอบครัว
เพื่อต่อยอดโครงการให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้ริเริ่มจัดงานสัมมนาใหญ่ประจาปีสาหรับ
ผู้ประกอบการขึ้นในปี 2555 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแนวทางการส่งมอบและรับมอบธุรกิจ สาหรับปี 2556 ธนาคารจัดการ
สัมมนาในหัวข้อ ‚สู่อนาคต มังกรธุรกิจรุ่นใหม่‛ โดยเชิญผู้นาองค์กรธุรกิจชั้นนาของไทยซึ่งเป็นพันธมิ ตรทางธุรกิจที่
สาคัญของธนาคารมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดเบื้องหลังความสาเร็จ จากการสืบสานวิสาหกิจครอบครัว ซึ่ง
“มังกรธุรกิจรุ่นใหม่” ที่ร่วมการเสวนาทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า ธุรกิจจะยั่งยืนได้จะต้องไม่ลืมใส่ใจและให้
ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ ตัวแทนจาหน่าย พนักงาน และชุมชนหรือสังคม โดย
มีลูกค้าและประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังกว่า 1,000 คน
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเป็นเวลาครึ่งวันในแต่ละครั้ง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินธุรกิจครอบครัว เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งมอบธุรกิจครอบครัว
ให้ทายาท การทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารความแตกต่าง
ทางความคิดของคนต่างรุ่น และการบริหารกิจการครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยธนาคารริเริ่ มจัดการสัมมนา
ดังกล่าวในปี 2554 เฉพาะในปี 2556 จัดขึ้น 10 ครั้ง มีลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมสัมมนารวมแล้วกว่า 2,000 คน
โครงการเล่าสู่กันฟัง
ธนาคารเชิญลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ในต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนาข้อมูลและแนวคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เข้ากับการดาเนิน
ธุรกิจของตนตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งอาจ
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นาไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางธุรกิจ โดยธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อสนับสนุนดูแลลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดมา ในปี 2556 ธนาคารจัดกิจกรรมนี้ 17 ครั้ง
โครงการการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีว่า ในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ครอบครัวไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเกิดจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กาลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยในปัจจุบันโดยเฉลี่ยมีอายุยืนขึ้น ทาให้มีช่วงชีวิตหลังเกษียณยาวนานขึ้น ในขณะที่
ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง นอกจากนั้น ครอบครัวสมัยนี้ยังมีภาระเพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าครอง
ชีพและความเสี่ยงในการดาเนินชีวิต ทั้งจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ตลอดจนภาระจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจัยเหล่านี้ล้วน
ก่อให้เกิดความจาเป็นที่ครอบครัวจะต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อความอยู่ดีมีสุขและมีเงิน
ออมเพียงพอสาหรับดูแลตนเองหลังการเกษียณ โดยไม่เป็นภาระของบุตรหลานหรือภาครัฐ
ในปี 2556 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทในกลุ่ มของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด และ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) จึงได้เริ่มจัดกิจกรรม ‚การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok
Bank Family Banking‛ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานีและหาดใหญ่ เพื่อกระตุ้น
ครอบครัวไทยให้ตระหนักถึงความสาคัญของความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว และเผยแพร่วิธีการ ตลอดจน
ทางเลือกที่หลากหลายอันจะช่วยทาให้เกิดความมั่นคงทางการเงิ น โดยอาศัยความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินที่
ครอบคลุมทุกมิติ และยังมีบริการให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวางแผนทางการเงินเป็นรายบุคคลแก่ผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ
หลักๆ คือ การวางแผนการออม การลงทุนและการคุ้มครองความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพและบริษัทใน
กลุ่มอีกด้วย การจัดงานทั้ง 4 ครั้ง มีสมาชิกของครอบครัวไทยสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามรวมเกือบ 10,000 คน
แสดงถึงความสนใจในด้านนี้ของครอบครัวไทย ธนาคารจึงจัดโครงการนี้ต่อเนื่องในปี 2557 นี้
2. ด้านการมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเสมือนเป็น ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ดังนั้น
ธนาคารจึงพัฒนาระบบงาน โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารยังขยายเครือข่าย
สาขาและสานักธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนดูแลการรับข้อ
ร้องเรียนและดาเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า
มุ่งมั่นให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
ธนาคารกรุ ง เทพเล็ ง เห็ น ว่ า โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย เช่น การที่สังคมไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ความมั่งคั่งกระจายสู่ต่างจังหวัด
มากขึ้น และประชากรในเมืองใหญ่ต้องการบริการที่พร้อมใช้ได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น ธนาคารจึงไม่เคยหยุดสร้างสรรค์
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และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสังคม รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้
บรรลุจุดมุ่งหวังทั้งด้านการดาเนินชีวิตและการสร้างธุรกิจตลอดมา
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ หลายด้าน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการ
ลงทุน ที่ช่วยให้ครอบครัวไทยสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการออมเงินให้เพียงพอ
สาหรับช่วงชีวิตหลังการเกษียณ ซึ่งธนาคารได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มของธนาคาร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการโดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญ ดังนี้
ประกันชีวิตบัวหลวงห่วงครอบครัว และประกันชีวิตบัวหลวงห่วงลูกหลาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารร่วมกับบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการคุ้มครองตนเองและครอบครัว เพิ่มเติมจากบริการประกัน
ชีวิตผ่านธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกันชีวิตบัวหลวงห่วงครอบครัว เป็นรูปแบบใหม่ของประกันชีวิต ที่คุ้มครอง
ความไม่แน่นอนในอนาคต โดยคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ ด้วยค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาทเศษ แต่ให้ทั้ง
ความคุ้มครองชีวิต และ 17 โรคร้ายแรง
กองทุนผสมบีซีเนียร์สาหรับวัยเกษียณ เป็นกองทุนที่เหมาะสาหรับลูกค้าที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ
โดยกองทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถวางแผนการใช้เงินได้ด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนแบบปกติในช่วง 5 วันทาการสุดท้ายของ
เดือน หรือการส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบรายเดือนล่วงหน้า โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการจะใช้ในแต่ละเดือน
ซึ่งรายการขายคืนจะทาในวันทาการสุดท้ายของเดือน
กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 555 เป็นกองทุนหุ้นที่มุ่งหวังผลตอบแทนเป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา
18 เดือนนับจากวันจดทะเบียน ซึ่ง บลจ. บัวหลวง จะหาโอกาสทากาไรจากการขึ้นลงของราคาหุ้น เพื่อให้กองทุน
สามารถทยอยคืนผลตอบแทน ใน 2 ครั้งแรกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ และในครั้งสุดท้ายในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ และปิดกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกาหนด เป็นกองทุนประเภทมีกาหนดอายุโครงการ ธนาคารนาเสนอ
ขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้ระดับหนึ่ง แต่มี
โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงิน และผลตอบแทนไม่เสียภาษีสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
พันธบัตรออมทรั พย์ข องกระทรวงการคลัง เป็ นผลิ ตภั ณฑ์ด้ านการลงทุ นอีกประเภทหนึ่ งที่ ธนาคารได้ รับความ
ไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดจาหน่าย โดยในปี 2556 ธนาคารได้จัดจาหน่ายพันธบัตรออม
ทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และในช่วงปลายปี ธนาคารยังได้รับ
มอบหมายให้เสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 เปิดเสนอขาย
ระหว่าง 2 ธันวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยให้คนเมืองยุคใหม่ดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างสะดวกสบาย
ด้วยบัตรเพียงใบเดียว โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากชิพอัจฉริยะ EMV ที่มีสมรรถนะสูงด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในบัตร ให้มีความสามารถหลากหลายยิ่งขึ้นในบัตรเดียวเพื่อความสะดวกสาหรับลูกค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นบัตรเดบิต
แล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) และบัตร
เงินสดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Rabbit ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมทั้งสะสมคะแนน ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ อีกทั้งยังเป็นบัตรใบแรกและใบเดียวของสถาบันการเงินไทยที่สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส
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ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกที่นาเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาเพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลบนบัตรและปลอมแปลงบัตร ซึ่งช่วยปกป้องเงินในบัญชีให้ปลอดภัย พร้อมกันนี้ ธนาคาร
ได้ติดตั้งเครื่องอ่านชิพอัจฉริยะที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกว่า 8,400 เครื่องทั่วประเทศ ให้สามารถรองรับการอ่าน
ข้อ มู ล จากชิ พ ที่ ติด อยู่ บ นตั วบั ต ร ซึ่ ง ธนาคารยิ น ดีล งทุ น เป็ น จ านวนมากเพื่ อ ให้ ลูกค้ าสามารถใช้บ ริ การได้ อ ย่ าง
สะดวกสบายและมั่นใจในความปลอดภัย
ธนาคารยังคงสร้างสรรค์ พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารได้เพิ่มบริการฝากเงิน ถอนเงิน
และโอนเงิน โดยไม่ต้องเขียนใบฝากเงิน เงินโอน หรือถอนเงิน เพื่อมอบความสะดวกและความพึงพอใจให้ลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขา ธนาคารยังพัฒนาช่องทางบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
อานวยความสะดวกและความคล่องตัวในการทาธุรกรรมของลูกค้า อาทิ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต “บัวหลวงไอ
แบงก์กิ้ง” บริการทางโทรศัพท์ “บัวหลวงโฟน” บริการธนาคารอัตโนมัติ “บัวหลวงเอ็กซ์เพรส” ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องบัวหลวงเงินฝากฉับไว และเครื่องบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมการทา
ธุรกรรมทางการเงินประจาวันของลูกค้าอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ธนาคารยังปรับลดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2556 เพื่อตอบสนองความต้องการและอานวยความสะดวกให้ลูกค้าโอนเงินได้ง่าย ทันใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
การปรับโครงสร้างอั ตราค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นข้ามเขตผ่ านช่ องทางอิเ ล็กทรอนิกส์ นี้ ช่ วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องโอนเงินให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นประจาทุกเดือน โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับการโอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัว
หลวง เอ็มแบงก์กิ้ง รวมกันเดือนละ 5 ครั้ง และเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า และถือเป็นการช่วยเหลือดูแลสังคมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้เห็นประโยชน์และเปลี่ยนมาใช้บริการนี้ ซึ่งสะดวกสบายและประหยัดกว่า สอดคล้องกับ
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวันมากขึ้น
บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยข้อความสั้ น (SMS Account Alert) โดยส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ
ของลูกค้า เมื่อมีรายการเข้าออกจานวนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ประเภท
บุคคลธรรมดา พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เบิกจ่ายได้เป็นรายสัปดาห์ในทุกวันจันทร์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจ
ที่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีได้อย่างใกล้ชิด
บริการฝากเช็คและทราบผลเช็คธนาคารกรุงเทพภายในวันเดียวกัน เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ธนาคารเปิดให้บริการอย่าง
เต็มระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นผลของการพัฒนาต่อยอดจากศูนย์ปฏิบัติการเช็ค ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเป็นแห่ง
แรกของประเทศในปี 2539 และเป็นต้นแบบของศูนย์ปฏิบัติการเช็คของธนาคารอื่นๆ ในประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing and Archive System หรือ ICAS) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บริการนี้ ช่วยให้ลูกค้าทราบผลการเรียกเก็บเช็คภายในวันที่นาฝาก เมื่อลูกค้านาฝากเช็ค
ธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการปกติ (ซึ่งเดิมจะทราบผลการเรียก
เก็บเช็คในวันทาการถัดไป) ช่วยให้ลูกค้าทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ที่อาจเป็นได้ทั้ งผู้ฝากเช็คและผู้สั่งจ่ายเช็ค
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ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จะสามารถบริหารกระแสเงินสดใน
กิจการได้อย่างคล่องตัว มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น ลดต้นทุนทางการเงิน และดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้ออานวยให้กิจการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง เป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมงสาหรับลูกค้านิติบุคคล ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหม่ๆ อาทิ
บริ ก ารส าหรั บ ลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คลโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศที่ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารโอนเงิ น มากถึ ง 35
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ ลู ก ค้ า เลื อ กได้ ม ากถึ ง 16 สกุ ล เงิ น โดยไม่ ต้ อ งแสดงเอกสาร
ประกอบการโอนเงิน อาทิ ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร เยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ฮ่องกง
ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าใช้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมท่องเว็บหลากหลาย อาทิ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer
 บริการกองทุนรวมผ่านบิซ ไอแบงก์กิ้ง เพื่ออานวยความสะดวกด้านการลงทุนผ่านกองทุนรวม ให้ผู้ลงทุนที่เป็น
นิติบุคคลสามารถสั่งซื้อ ขายคืน และเรียกดูรายการเคลื่อนไหวของกองทุนรวม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
ความสามารถที่ธนาคารพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในปี 2556 นอกเหนือจากบริการกองทุนผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
สาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
 บริการสั่งซื้อสมุดเช็คผ่ านบิ ซ ไอแบงก์กิ้ง เป็ นบริการเพิ่มเติมสาหรับลูกค้านิ ติบุคคลที่ ลงทะเบี ยนบั ญชีกระแส
รายวันในระบบ เพื่อช่วยให้การสั่งซื้อสมุดเช็คเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น


ธนาคารกรุ ง เทพมี ป ระสบการณ์ ด้ านการค้ าต่ างประเทศมายาวนานกว่ า 60 ปี ด้ วยเครื อ ข่ ายสาขาและ
สานักงานตัวแทนต่างประเทศรวม 27 แห่ง พร้อมทั้งธนาคารพันธมิตรต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุมเขต
เศรษฐกิจสาคัญทั่วโลก และยังมีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนาเข้าอีก 62 แห่งอยู่ในสานักธุรกิจและสาขาของ
ธนาคาร รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจส่งออกและนาเข้า ซึ่งเปรียบเสมือน
เส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทย อีกทั้ง ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าและโจทย์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาธนาคารได้
พัฒนาเพิ่มสมรรถนะของบริการเพื่อการส่งออกและนาเข้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่


บริการชาระเงินทางการค้าระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ (Bank Payment Obligation หรือ BPO) ซึ่งกาลังได้รับ
ความนิยมจากผู้ส่งออกและนาเข้าทั่วโลก และธนาคารได้เปิดให้บริการในปี 2556 ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินธุรกิจของผู้ส่งออกและนาเข้า โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ -ส่ง และตรวจสอบข้อมูลการซื้อ
ขายสินค้า ช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่ายในการจัดทาและตรวจสอบเอกสาร โดยมีธนาคารเข้า
รับรองการชาระเงิน ช่วยให้ผู้ส่ง ออกและนาเข้า ได้รั บการชาระเงินและสิน ค้าอย่างรวดเร็ว และสามารถท า
ธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศได้คล่องตัวมากขึ้น



ธนาคารจัดตั้งศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ‚TFC Call Center‛ ให้บริการสอบถามข้อมูล ติดตามงาน แก้ปัญหาและ
ให้คาปรึกษาบริการด้านการค้าระหว่างประเทศทางโทรศัพท์ เพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ว และเบ็ดเสร็จในจุด
เดียว แก่ลูกค้าธุรกิจผู้นาเข้าและส่งออกของธนาคาร ทั้งยังเป็นการลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกค้าแก่สาขาและสานักธุรกิจทั่วประเทศ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2680 9559
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ให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารกรุงเทพไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า หากยังให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. ด้านการดูแลพนักงาน
พนักงานเป็นกาลังสาคัญที่ขับเคลื่อนธนาคารกรุงเทพให้ประสบความสาเร็จและเจริญเติบโตตลอดระยะเวลา
เกือบ 7 ทศวรรษที่ผ่านมา พนักงานไม่เพียงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ใกล้ชิดที่สุดของธนาคาร หากยังเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวบัวหลวงด้วย ธนาคารจึงดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ทั้งในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
จัดการอบรมสาหรับพนักงาน
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีอานาจหน้าที่ นาเสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และ ศักยภาพ
ของพนักงาน ได้แก่ การฝึกอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเลื่อนชั้น เลื่อนตาแหน่ง การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพรวมในแต่ละ
ปีและรายบุคคล (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.5.2 นโยบายการพัฒนาพนักงาน)
ธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทางาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้ว ยังทาให้พนักงานรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของธนาคาร โดยเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ธนาคารได้
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อ มูลลู กค้าที่อ านวยความสะดวกให้ เจ้ าหน้ าที่การตลาดของทุ กสาขาทั่วประเทศ
สามารถเรียกดูข้อมูลและทราบได้ทันทีว่าลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารประเภทใดบ้าง ซึ่งจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์โอกาสในการแนะนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากที่ใช้อยู่เดิม
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ อีก ได้แก่
 Self-Learning/ E-Learning โดยเผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในเว็บไซต์
ภายในองค์กร
 Knowledge Base Management เป็นระบบการจัดเก็บและรวบรวมความรู้ของหน่วยงาน รวมถึงนาความรู้ที่มีอยู่ไป
ใช้อย่างมีคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
 Knowledge Sharing เป็นการเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการทางาน
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร การอนุรักษ์พลังงาน และความรู้ทั่วไป ในเว็บไซต์และวารสารข่าวภายใน
องค์กร
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Sharing Together เป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ภายในองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้แบ่งปันความรู้ที่ได้มาให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมเป็นจานวนมาก และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กร
 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งหวังให้หัวหน้างานทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพตนเองและพนักงานในความรับผิดชอบ ให้ความสาคัญกับการติดตามประสิทธิผลของการเรียนรู้ของ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
 Video Conference เป็นการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ โดยประกอบด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในแต่ละแขนง


มอบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน
ธนาคารมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สาหรับการดูแลและส่งเสริมชีวิต และความ
เป็นอยู่ของพนักงานบนพื้ นฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
การจ้างงาน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการสรรหาบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการสร้างความสาเร็จและเจริญเติบโต
ให้แก่องค์กรโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ตลอดจนไม่มีนโยบายใช้แรงงานเด็ก
สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน
จากพนักงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้ความสาคัญกับหลักการสร้าง
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เพื่อสร้างสถานประกอบการที่ดี มีความสุข (Happy Workplace) ตลอดจนการเจรจาข้อ
เรียกร้องต่างๆ กับสหภาพแรงงาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน
ธนาคารจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่โดยมีระบบและอุปกรณ์ควบคุม
ความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และการจัดสถานที่ทางานให้
เหมาะสมและเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานโดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่า
รักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์อื่นๆ อีกทั้งยังมีการสนับสนุน
ด้านการเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสโมสร สนามกีฬาประเภทต่างๆ ให้พนักงานจัดกิจกรรมและออกกาลังกาย เป็นต้น


การรักษาพยาบาล
ธนาคารมีหน่วยงานบริการสุขภาพที่ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ทั่วไปสาขาต่างๆ ประจาอยู่ในอาคาร
สานักงานใหญ่ ที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานในเวลาปฏิบัติงาน ส่วนพนักงานที่ไม่สะดวกที่จะใช้
บริการที่สานักงานใหญ่ สามารถใช้บริการทั้งเพื่อการตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วยและตรวจร่างกายประจาปีได้ที่
โรงพยาบาลที่สะดวก ทั้งของรัฐและของเอกชน โดยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการบรรยายด้านสุขภาพเป็นประจาตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและสามารถดูแลป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพได้ ซึ่งสวัสดิการด้านการดูแล
สุขภาพของธนาคารยังครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุและสมัครเป็นสมาชิก “ชมรมบัวใหญ่” ที่สามารถมารับ
การตรวจรักษาที่หน่วยงานบริการสุขภาพและรับยาตามที่แพทย์สั่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดชีวิต อีกทั้งยัง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์กันเป็นประจาอีกด้วย
 สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ
สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2498 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 60 ปี แล้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานธนาคาร ได้ใช้เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก สร้างเสริม
ความสามัคคี และสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่สมาชิกและครอบครัว ปัจจุบันสมาคมสโมสรธนาคาร
กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ อาทิ ฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ วอลเลย์บอล แชร์บอล
ปิงปอง โบว์ลิ่ง สนุกเกอร์ และเปตอง ระหว่างสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ
นอกจากการแข่งขันกีฬาภายในแล้ว สมาคมสโมสรฯ ยังได้เช่าสนามแบดมินตัน สนามเทนนิส ไว้บริการ
สมาชิกและครอบครัว ซึ่งกระจายอยู่ 4 มุมเมือง ทั้งฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพ อาทิ การเต้นแอโรบิค โยคะ ไอคิโด เป็นต้น
ธนาคารได้จัดสร้าง ‘ศูนย์สุขภาพ’ (Fitness Center) ที่ชั้น 8 ของอาคารสานักงานใหญ่ เพื่อให้สมาชิกใช้
บริการ มีอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกายต่างๆ ให้เลือกใช้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชานาญคอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การใช้ อุ ปกรณ์ไ ด้ อย่ างถู กต้อ ง โดยเฉพาะสมาชิ กที่ มี ปัญ หาหรื อเจ็ บป่ วยและจาเป็น ต้ องใช้อุ ป กรณ์ สาหรั บ
กายภาพบาบัด
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสาหรับสมาชิกและครอบครัว อาทิ การสอนดนตรีไทย
การสอนแบดมินตัน การสอนปิงปอง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุตรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความ
สมัครสมานสามัคคี มีน้าใจนักกีฬา เคารพในกฎกติกามารยาท ช่วยปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบการแข่งขัน
 เงินสงเคราะห์บุตรของพนักงาน ธนาคารให้พนักงานกู้เงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้โดยไม่คิดอัตรา
ดอกเบี้ย
 เงินกู้สวัสดิการพนักงาน กู้ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสมทบหลังเกษียณ ซึ่งเป็นการรวมกันกลุ่มของพนักงาน
ด้วยความสมัครใจ และสมาชิกทั้งหมดจะบริจาคเงินช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่
เสียชีวิต
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดมา ดังจะเห็นได้จากการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม บั ว หลวงบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ซึ่ ง เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของพนั ก งานที่ ต้ อ งการสร้ า ง
คุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อนพนักงานด้วยกัน นอกเหนือจากกิจกรรมที่กลุ่มบัวหลวงบาเพ็ญประโยชน์ได้ริเริ่ม
ระดมเงินและดาเนินการด้วยตนเองแล้ว กิจกรรมที่กลุ่มบัวหลวงบาเพ็ญประโยชน์จัดเป็นประจามาอย่างต่อเนื่อง คือ
การจัดบรรยายธรรมทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี และกิจกรรม ‚บัวหลวงรวมใจปฏิบัติธรรม‛ โดยธนาคารสนับสนุน
และอานวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานอย่างเต็มที่

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 38

- ร่าง -

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพของสังคม
ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่เอื้ออานวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ธนาคารจึงดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมใน 6 ด้าน ครอบคลุมทั้งการมอบโอกาส
ทางการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม การทานุบารุงศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมคุณธรรม และการสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์
มอบโอกาสทางการศึกษา
เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ธนาคารกรุงเทพจึง
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในทุกช่วงวัยด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนอาคารสถานที่ที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ธนาคารจึงริเริ่ม ‚โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท‛ ขึ้นในปี 2518 โดย
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะได้รับ
บริจาคอาคารเรียน ซึ่งธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไปแล้ว 29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมี
นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้ส่งมอบอาคารเรียนที่ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์แล้วทุกหลัง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันดูแล
รักษาต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารยังติดตามดูแลบูรณะอาคารเรียนหลายแห่งที่ได้มอบให้โรงเรียนไปแล้วตามควรแก่
กรณีด้วย
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมอบทุ นการศึกษาต่ อเนื่องเป็นเวลา 47 ปีแ ล้ว โดยในปี 2556 ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แ ก่
นักเรียนของโรงเรียนใน “โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท‛ และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับ
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน อีกทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นการให้ที่จะเกิดผลงอกงามต่อยอดได้อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป สาหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมสาหรับการดาเนินธุรกิจในอนาคตและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่น้องๆ
ธนาคารดาเนินโครงการ ‚เปิดโลกการเรียนรู้ สู่น้องๆ‛ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 โดยร่วมมือกับองค์กร
พันธมิตร อาทิ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนที่ได้รับบริจาคอาคารเรียนจากธนาคาร ซึ่งไม่
เพียงช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีโลกทัศน์
กว้างไกลเท่าเทียมกับเยาวชนที่อยู่ในเมือง หากยังช่วยให้คุณครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ
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เรียนการสอน หรือผลิตสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง ในปี 2556 ธนาคารได้มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียน 8
แห่งในจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก หนองคายและบึงกาฬ จนถึงปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่
โรงเรียนไปแล้ว 34 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล กว่า 4,000 คน
โครงการ JA Banks in Action
โครงการ ‚JA Banks in Action‛ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน โดยธนาคาร
ร่วมกับ Junior Achievement ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงผลกาไรจากสหรัฐอเมริกา นาหลักสูตรที่เป็น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และระบบการเงินการธนาคาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สหรัฐอเมริกา มาเปิดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยดาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
นอกเหนือจากการจัดพิมพ์แบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับโครงการนี้แล้ว ในปี 2556 ธนาคารยังคัดสรร
ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่ทรงความรู้และประสบการณ์ไปเป็นครูอาสาสมัคร โดยนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงประสบการณ์จากการทางานที่ธนาคารไปแบ่งปันและให้ความรู้เบื้องต้นด้าน
การเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยกิจกรรมการแข่งขันบริหารธนาคารจาลองในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีผล
กาไรสูงสุด ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม 10 โรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการโครงการประกวดแผนธุรกิจใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย
ธนาคารสนับสนุน ‚การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย ‛ หรือ ‚Asia Venture Challenge‛ ภายใต้
แนวคิด ‘Passion Driving Entrepreneurial Success’ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาโททางธุรกิจได้เสนอแผนการดาเนินธุรกิจของตนต่อนักธุรกิจ และ
มีโอกาสได้ดาเนินธุรกิจจริงตามแผนที่ได้นาเสนอ เป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือ
พนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านธุรกิจ ผู้เข้าร่วม
งาน และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ถือเป็นกิจกรรมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค
เอเชีย และสนับสนุนให้นาผลงานไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดย The University of Texas at Austin ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง
ธนาคารริเริ่มโครงการ ‚ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง‛ หรือ Student Internship Program (SIP) ขึ้นในปี 2527 เพื่อ
แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคารให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปใน
อนาคต โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่จบชั้นปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาระดับปริญญา
โท และนักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่จบชั้นปีที่ 2 หรือกาลังศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านการ
ทดสอบคัดเลือก เข้ารับการอบรมที่ธนาคารเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ด้วยหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่นักศึกษา 5 ด้าน คือ
ด้านการเงิน การธนาคารและการลงทุน ด้านบริหารและจัดการธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ด้านการ
พัฒนาชุมชนและสังคม และด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นา โดยจัดการอบรมในรูปแบบที่ให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านอื่นๆ ด้วย
เช่น การพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การดูงานภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และเกมการลงทุนหุ้น Bualuang iLeague@SIP ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลองจาก
ข้อมูลจริงในตลาดหุ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
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ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 254 คน และธนาคารได้เพิ่มรุ่นการอบรมจากปีละ 2
รุ่น เป็น 3 รุ่น ได้แก่ นักศึกษาในประเทศ นักศึกษาในประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไทยในต่างประเทศ
ธนาคารจัดการอบรมภายใต้โครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” เป็นปีที่ 30 ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่
ผ่านการอบรมแล้ว 61 รุ่น เป็นจานวนมากกว่า 5,000 คน และศิษย์เก่าหลักสูตร “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ล้วนมีบทบาท
เป็นผู้นาทั้งในภาคธุรกิจและการเมืองของประเทศอยู่ในปัจจุบัน
โครงการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารสนั บ สนุ น ‚การจั ด ตั้ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมยานยนต์ หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ‛ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพสาหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทยที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเข้มแข็งและพร้อมรับการแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี
เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการพัฒนา
สุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่า ‚ศิลปะและวัฒนธรรม‛ คือรากฐานที่สาคัญของสังคม โดยเฉพาะศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะท้อนความเป็นชาติไทย ธนาคารจึงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ วรรณกรรม จิตรกรรม และหัตถศิลป์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนศิลปิน
หลายท่านที่เริ่มต้นจากการแสดงผลงานผ่านกิจกรรมของธนาคารและพัฒนาความสามารถจนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ถือ
เป็นความภาคภูมิใจของธนาคารกรุงเทพที่ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้าค่า
ของชาติให้ดารงคงอยู่ต่อไป
ธนาคารกรุงเทพก่อตั้ง ‚ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ‛ เมื่อปี 2522 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นมาตรฐานของกรมศิลปากร และการแสดงพื้นบ้าน โดยดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องถึง 35 ปี จนได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุน
ศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งยัง มีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์และนักศึกษาวิชาดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ตลอดมา กิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ริเริ่มและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย


ประลองเพลง ประเลงมโหรี
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เริ่มจัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับ
มัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ขึ้นในปี 2529 ตามแนวพระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าดนตรีไทยประเภทวงมโหรี ซึ่งเป็นดุริยางคศิลป์ชั้นสูงของไทยด้วยรูปแบบ
การบรรเลงที่ละเมียดละไมและต้องใช้ทักษะทางดนตรีที่มีความแม่นยาอย่างมากกาลังจะสูญหายไป โครงการ
ประกวดวงมโหรีระดับมัธยมศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์
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เวทีการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ที่ดาเนินการมากว่า 28 ปีได้สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการ
ดนตรีไทยมากมาย เยาวชนที่เคยเข้าร่วมการประกวดจานวนไม่น้อยได้เลือกศึกษาต่อในสายวิชาชีพดนตรีไทยจน
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และหลายคนได้ทาหน้าที่สืบสานศิลปะการดนตรีไทยในฐานะ
นักวิชาการและครูดนตรีไทยอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ในปี 2556 ธนาคารได้ขยายโอกาสในการประกวดโดยเพิ่มถ้วยรางวัลในประเภทการบรรเลงรวมวงเป็น 2
ระดับ คือ ถ้วยมโหรีใหญ่ สาหรับโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลจากรายการประกวดนี้มาแล้ว และถ้วยมโหรีน้อย
สาหรับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับรางวัล หรือยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดรายการนี้ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2556 ที่ผ่านมา
มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งวงมโหรีเยาวชนเข้าร่วมการประกวด ทั้งในประเภทการบรรเลงรวมวง บรรเลงเดี่ยว
เครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทย รวม 51 โรงเรียนและบ้านดนตรีอีก 2 แห่ง


เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน
ธนาคารริเริ่มจัดงาน “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” ขึ้นในปี 2554 เป็นกิจกรรมต่อยอดจาก“ประลอง
เพลง ประเลงมโหรี” เพื่อขยายผลการประกวดสู่การรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง โดยจัดเวทีให้วงมโหรีของ
โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แสดงฝีมือด้านดนตรีไทยให้ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นของแต่ละ
โรงเรียนได้ชื่นชมในความสามารถของเยาวชน และรับรู้บทบาทของศูนย์สังคีตศิลป์ในด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ธนาคารได้สร้างสายสัมพันธ์อันดีหน่วยงานราชการ
สถานศึกษา ชุมชนและบุคคลสาคัญในแต่ละจังหวัดที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วย
ในปี 2556 ธนาคารได้จัดการแสดง ‚เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน‛ ให้แก่วงมโหรีจาก 6 โรงเรียนที่
เข้ารอบชิ งชนะเลิศ ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้ง ที่ 27 ประจ าปี 2555 ได้แ ก่ โรงเรี ยนเตรียมอุด มศึ กษา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวงชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพมงคลรังษี
จังหวั ดกาญจนบุ รี โรงเรี ยนกรรณสู ตศึกษาลัย จังหวัดสุพ รรณบุ รี โรงเรียนนวมินทราชิ นูทิศ สวนกุหลาบ
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



สังคีตสราญรมย์
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในชื่อรายการ “สังคีตสราญรมย์” มา
ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้มีโอกาสชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้
ยาก โดยเชิญศิลปินและคณะนาฏศิลป์จากทั่วประเทศที่เคยร่วมงานกับศูนย์สังคีตศิลป์ มาทาการแสดงทั้งในแบบ
มาตรฐาน เช่น โขน ละครใน ละครนอก ฯลฯ และแบบพื้นบ้า น เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลิเก ละครชาตรี ฯลฯ
เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ มีเวทีทาการแสดงสู่สายตาประชาชนเพิ่มขึ้น
ในปี 2556 ศูนย์สังคีตศิลป์จัดการแสดง ‚สังคีตสราญรมย์‛ รวม 24 ครั้ง ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนน
พระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดยจัดในวันเสาร์แรกและเสาร์ที่สามของทุกเดือน เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งประสบ
ความสาเร็จอย่างน่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผู้ชมที่เป็น “แฟนประจา” มีจานวนเพิ่มขึ้นและส่วนหนึ่งเป็นเยาวชน
นอกจากนี้ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงสถานที่จัดการแสดงก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น โดยนอกจากจะเข้าชม
การแสดงเป็นประจาแล้ว ส่วนหนึ่งยังสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์ที่เปิดสอนเยาวชนทุก
วันอาทิตย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหลายคนได้รับโอกาสให้ร่วมแสดงในงานต่างๆ ที่สถาบันคึกฤทธิ์จัดขึ้นด้วย
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พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
พิธีไหว้ ครูเป็น ธรรมเนียมที่ คนในแวดวงศิลปะและช่างฝีมือให้ความสาคัญ อย่างสู งและถือปฏิบั ติอย่าง
เคร่งครัดมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อน้อมคารวะครูผู้มีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอันเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่า
มิได้ให้ด้วยความเมตตา และมีความภาคภูมิใจที่จะแสดงให้สังคมรับรู้ว่าตนเป็นศิษย์มีครู ดังนั้น ศูนย์สังคีตศิลป์
ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดมาและตระหนักในความสาคัญนี้ จึง
จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเป็นประจาทุกปี โดยเชิญครูผู้ประกอบพิธีที่ได้รับพระราชทานครอบจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งทาให้พิธีไหว้ครูที่ธนาคารจัด มีความถูกต้อง ครบถ้วนตาม
จารีตพิธีไหว้ครูแบบราชสานัก และเป็นที่ยอมรับของแวดวงศิลปวัฒนธรรมและประชาชนที่สนใจ จึงมีศิลปิน ครู
อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมอย่างคับคั่งทุกครั้ง



ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์
นอกจากจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ยังมีบริการ
ห้องสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงพื้นบ้าน
ของไทยไว้มากกว่า 15,000 เล่ม และยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกการแสดงนาฎดุริยางคศิลป์ประเภทต่างๆ ที่
ศูนย์สังคีตศิลป์จัดแสดงตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบันในรูปของแถบเสียงคาสเซท วีดิทัศน์และภาพสไลด์เป็น
จานวนมาก ถือเป็นห้องสมุดทางศิลปวัฒนธรรมที่รวมรวมข้อมูลไว้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และได้รับ
ความเชื่อถือจากศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะการแสดงที่ขอใช้บริการเพื่อค้นคว้าหา
ข้อมูลอยู่เสมอ
ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิด
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

ด้านวรรณกรรม


รางวัลซีไรต์
ธนาคารให้การสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) โดย
สมาคมภาษาและหนั งสื อ แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ สมาคมนั กเขี ย นแห่ ง ประเทศไทย และ
คณะกรรมการดาเนินงานรางวัลซีไรต์ มาตั้งแต่ปี 2527 จนปัจจุบัน ธนาคารได้รับเกียรติและการยกย่องในฐานะ
ผู้สนับสนุนหลักรายหนึ่งของรางวัลซีไรต์ตลอดมา และในปี 2553 เป็นต้นมา ธนาคารได้จัดงานเสวนา ‚พบ
นักเขียนซีไรต์‛ ที่สานักงานใหญ่ สีลม โดยเชิญนักเขียนที่ได้รับรางวัลจากทุกประเทศในแต่ละปีมาบอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับการทางานวรรณกรรม มุมมองต่างๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับ
รางวัล ท่ามกลางผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาอย่างคับคั่ง ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ



รางวัลชมนาดบุ๊คไพรซ์
ธนาคารกรุงเทพร่วมกับบริษัท สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จากัด จัดการประกวดวรรณกรรม ‚ชมนาด บุ๊ค
ไพรซ์‛ ทุกรอบ 2 ปีมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประสบความสาเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สนับสนุนนักเขียนสตรีไทยให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพและ
เผยแพร่งานเขียนสู่ระดับชาติและสากล ให้ผู้รักการอ่านทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้น ถือเป็นเวทีอันทรงเกียรติและมี

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 43

- ร่าง -

คุณค่ายิ่งสาหรับนักเขียน ที่จะได้แสดงฝีมือในการเขียนให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนทั่วไป และเป็นบันไดก้าวสาคัญ
ที่จะใช้ในการพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่ความสาเร็จที่สูงขึ้น
ด้านจิตรกรรม
 จิตรกรรมบัวหลวง
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลาย ได้จัดประกวด ‚จิตรกรรมบัวหลวง‛
ตั้งแต่ปี 2517 และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมศิลปวั ฒนธรรมไทยให้ยั่งยื นถาวร ตลอดจนสนั บสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่ มี
แนวคิด และทักษะ ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและมีโอกาสจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ‚จิตรกรรมบัวหลวง‛ ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่าเป็นเวทีประกวดการวาด
ภาพที่มีมาตรฐานสูงและเป็นรางวัลที่มีเกียรติ ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่
ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ บางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติ
การประกวดในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 35 มีศิลปิน 142 คน ส่งภาพจิตรกรรมจานวน 220 ภาพเข้าประกวดในทั้ง
3 ประเภท คือ ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทจิต รกรรมไทยแนวประเพณี และประเภทจิต รกรรม
ร่วมสมัย ผู้ชนะการประกวดนอกจากได้รับเงินรางวัล เหรียญเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแล้ว ยังจะได้ไป
ทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปะที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย


ศิลปินดาวเด่น บัวหลวง 101
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ “ศิลปินดาวเด่น
บัวหลวง 101‛ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเป็นการแข่งขันวาดภาพระดับอุดมศึกษา เป็นเวลา 10 วัน ณ หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ให้ผู้ชมร่วมให้คะแนนด้วย
กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเปิดเวทีในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว ยังทาให้นักศึกษาได้รู้จัก
สังคมนอกห้องเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเวลาและสิ่งแวดล้อมที่จากัด เป็น
โครงการกึ่งให้ความรู้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนของนักศึกษาศิลปะทั้งหลาย

ด้านหัตถศิลป์


หัตถศิลป์บัวหลวง
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดประกวด ‚หัตถศิลป์บัวหลวง‛ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในปี 2555 ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านงานฝีมือช่างศิลป์ พร้อมเปิดโอกาสให้ช่างศิลป์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนและร่วมรักษามรดกทางวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดการประกวด 2
ประเภท คือ หัตถศิลป์ไทยแนวประเพณี และหัตถศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา
ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปี 2556

นอกจากการสนั บ สนุ น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยแล้ ว ธนาคารยั ง ได้ ส นั บ สนุ น โครงการส่ ง เสริ ม
ศิล ปวั ฒนธรรมด้ านการดนตรีอี กมากมาย ทั้ง นี้ ด้ วยธนาคารเล็ง เห็ นว่ าศิ ลปะการดนตรีไ ม่ว่าจะแขนงใดล้วนมี
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนทั้งสิ้น อาทิ
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ละครเวทีเรื่อง ‚อลหม่านบ้านพ่อแผน‛ ของคุณสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ
โครงการ ‚ดนตรีในสวนและงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม‛ ของบริษัท มติชน จากัด
โครงการ ‚ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 2‛ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คอนเสิร์ตเชิดชูศิลปินแห่งชาติ ‚เพลงทานอง สองครู‛ ของมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
การแสดงดนตรีเพื่อการศึกษา ‚ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 33 ศัณณวติวรรษ จุฬาฯ‛ เนื่องในงานฉลอง 96 ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอนเสิร์ต ‚100 ปี ชาตกาลอาจารย์ จานง รังสิกุล ‛ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการพั ฒนาวงการ
โทรทัศน์ไทย
งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนได้ชม
ศิลปะการแสดงของประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ ซึ่งธนาคารได้ให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่ 11
สนับสนุนวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Wind และ Nontri Orchestra Wind เข้าร่วมการ
แข่งขันดนตรีโลก World Music Contest 2013 ณ เมือง Ketkrade ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้รับรางวัล
เหรียญทองเกียรตินิยม เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับ 6 ของโลก ในประเภทคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง กลุ่มดิวิชั่น 1
สนับสนุนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ในการประกวดดนตรี ‚World Championship of Marching Show Band
2013‛ ณ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
งาน ‚RU Brass and Percussion Concert and Workshop in Chiang Mai‛ ของวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการ ‚เพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพ‛ ของมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
ละครเพลง ‚เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า” ของบีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

กิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแสดงให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นของ
ธนาคารกรุงเทพ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ที่ไม่จากัดอยู่เพียงการบรรเลงและการ
แสดง หากยังส่งเสริมด้านวิชาการ การพัฒนาคนทั้งด้านผลงาน และด้านคุณธรรมอันดีงาม อันเป็นการใช้กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
ด้านการทานุบารุงศาสนา
ด้วยตระหนักดีว่าศาสนามีบทบาทสาคัญในการโน้มนาให้คนในสังคมมีเมตตาธรรมต่อกัน ซึ่งเป็นแนวทาง
เสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารกรุง เทพจึง ให้ความสาคัญ กับการส่งเสริมและทานุบารุงพุทธศาสนา
ตลอดจนสนับสนุนศาสนาหลักทุกศาสนาในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ทั้ง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คู่ค้า รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
เพื่อสืบทอดบวรพุทธศาสนาตามคตินิยมที่พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล จะเสด็จพระราชดาเนิน
ถวายผ้ าพระกฐิ น ณ พระอารามหลวงที่ สาคัญ เป็ นประจาทุ กปี และยั ง พระราชทานผ้ าพระกฐิน ให้ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอัญเชิญไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ
ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ พระอาราม
หลวงสาคัญหมุนเวียนไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 47 และเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2556 ธนาคารได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง
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จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาและเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานของธนาคาร ร่วมกัน
บริจาคเงินสมทบกองกฐินและร่วมงานอย่างคับคั่ง
พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค
ธนาคารได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาธรรมเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียรจนสาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9
ประโยค มาตั้งแต่ปี 2517จนถึงปีที่ 40 ในปี 2556 รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จานวน
ทั้งสิ้น 1,382 รูป เป็นพระภิกษุ 1,162 รูปและสามเณร 220 รูป ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าภิกษุสามเณรผู้สาเร็จการศึกษาเปรียญ
ธรรม 9 ประโยคดังกล่าว ยังคงดารงมั่นในสมณเพศ ประพฤติพรตพรหมจรรย์ เป็นบุคลากรที่สาคัญของคณะสงฆ์และ
ของพระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน
การที่ธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาธรรมติดต่อ กันมาเช่นนี้ นับว่าได้มีส่วนส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรเกิดความ
อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยจะเห็นได้จากจานวนผู้เข้าสอบที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี
2556 ที่ผ่านมา นี้ มีภิกษุและสามเณรเข้าสอบบาลีชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค จานวน 322 รูป มีผู้สอบได้ 65 รูป เป็น
พระภิกษุ 60 รูป และสามเณร 5 รูป ซึ่งสามเณรทั้ง 5 รูปนี้ จะได้รับพระบรมราชานุเคราะห์เป็นนาคหลวงให้อุปสมบท
ตามพระราชประเพณี จึ งเป็น ความภาคภู มิใจที่ธนาคารได้มี ส่วนอุป ถัมภ์บ ารุงการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่ อดารง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
การถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมในเทศกาลเข้าพรรษา
ในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ธนาคารได้จัดเครื่องสักการะ สมณบริขาร ไปถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนกรรมการมหาเถรสมาคม และพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ โดยในปี 2556 ธนาคารได้ไป
ถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมจานวน 21 รูป 16 วัด ซึ่งเป็นธรรมเนียมสงฆ์ที่พระภิกษุปฏิบัติต่อกันมาแต่
โบราณกาล เพื่อเป็นการถวายความเคารพและขอขมาต่อกันเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง พร้อมสาหรับการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาในอีก 3 เดือนข้างหน้า และธนาคารกรุงเทพเป็นองค์กรเอกชนแห่งเดียวที่ถือปฏิบัติธรรมเนียมดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง
การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้าง “หอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤต”
ธนาคารร่วมกับลูกค้าประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา และสานุศิษย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ชื่อว่า
‚ผ้าป่าสามัคคีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)‛ เพื่อจัดหาทุนสร้าง ‚หอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤต (CICU) ด้านอายุรก
รรม‛ พร้อมจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็น ให้แก่ศูนย์บาบัดวิกฤตผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อเป็นการฉลองทาบุญอายุครบ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป
พระราชาคณะ เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น
11,442,512.95 บาท การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมสาคัญของธนาคาร ในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมร่วมกับลูกค้าและประชาชน ทั้งยังเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย
การบรรยายธรรม
ธนาคารสนับสนุนการจัดบรรยายธรรมโดย ‚กลุ่มบัวหลวงบาเพ็ญประโยชน์ ‛ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ
พนักงานเพื่อดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยในปี 2556 ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงมาแสดงธรรม ณ ห้อง
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ประชุมชั้น 30 สานักงานใหญ่สีลม จานวน 4 ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากพนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนลูกค้า
และประชาชนจานวนมาก
การปฏิบัติธรรม
กลุ่มบัวหลวงบาเพ็ญประโยชน์ได้จัดกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจปฏิบัติธรรม” โดยนาผู้บริหารและพนักงาน
จานวน 150 คนไปฝึกปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อ
วันที่ 5-8 ธันวาคม 2556 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ฝึกเจริญสติและเรียนรู้วิธีจัดการกับกิเลส ซึ่งเป็นแนวทางที่จะ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตอย่างมีสติและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมศาสนาในด้านอื่นๆ อาทิ
 โครงการ ‚บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน‛ ของสานักงานเขตบางรัก ร่วมกับวัดหัวลาโพง และสภาวัฒนธรรมเขต
บางรัก โดยมีสามเณรจานวน 99 รูป มาบิณฑบาตอาหารและปัจจัยจากกลุ่มบัวหลวงบาเพ็ญประโยชน์และเพื่อน
พนักงานที่ด้านหน้าอาคารสานักงานใหญ่ สีลม
 กิจ กรรม ‚สัป ดาห์ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา ในเทศกาลวิ สาขบู ชาโลก ประจ าปี 2556‛ ของศูน ย์ ส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ต่อเนื่อง
จากปี ‘พุทธชยันตี’ ในปี 2555
 การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” ของ ดร.อานวย วีรวรรณ
 การดาเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ของวัดยานนาวา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยความซาบซึ้งและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งในด้านการ
บาบัดทุกข์บารุงสุขของประชาชนในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และการเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ที่คนไทยทุกหมู่เหล่ายึดถือเป็นที่พึ่ง ซึ่งช่วยให้สังคมและประเทศชาติสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้อย่าง
ปลอดภัยทุกครั้ง ธนาคารกรุงเทพจึงได้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดของคน
ไทยตลอดมา
หนังสือตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคาสู่เอเชีย
ธนาคารส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและทรงเล็งเห็นความสาคัญของการสร้างมิตรไมตรีระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยทรงตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชไมตรี ที่ทรงเป็นผู้นาในการเปิดประตูเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศในเอเชีย ธนาคารจึงได้จัดทาหนังสือ ‚ตามรอยเสด็จพระ
ผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคาสู่เอเชีย‛ จานวน 2 เล่ม โดยเล่มที่ 1 ธนาคารได้อัญเชิญเรื่องราวอันทรงคุณค่าและพระบรม
ฉายาลักษณ์ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาล
ปัจจุบัน เสด็จฯ เยือนประเทศเพื่อนบ้าน และเล่มที่ 2 ได้นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินเยือนนานา
ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเ ซีย ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กษัตริยาธิราชของไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
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ประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมประเพณีคนสาคัญของไทย เจ้าของนามปากกา นายทองพับ เป็นผู้ค้นคว้า
เรื่องราว เพื่อนามาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
กิจกรรมบัวหลวงรวมใจถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
ธนาคารกรุงเทพได้จัดงาน ‚บัวหลวงรวมใจถวายพระพร‛ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
ลานหน้าอาคารสานักงานใหญ่ ถนนสีลม โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน 100 รูป เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหลากหลาย เช่น
 การจัด ท าหนั งสือเทิ ด พระเกียรติ ‚การทรงงานของพ่อในความทรงจ า‛ โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด (เล่ม 2) ของ
สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติประมวลพระโอวาท พระดารัส พระกระแสรับสั่ง ‚ราชนครินทรานิทรรศน์ 9
ทศวรรษ พระดารัสสร้างคน‛
 โครงการ ‚เข็มวันอานันทมหิดล‛ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล ช่วยเหลือ
พระภิ ก ษุ อ าพาธ ผู้ ป่ วยยากไร้ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบมู ล นิ ธิ ส งเค ราะห์ เ ด็ ก
สภากาชาดไทย
 งาน ‚ปิยมหาราชานุสรณ์‛ ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช และเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันสาหรับนิสิต
ที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 ‚โครงการผ่ าตัดข้อเข่าข้อสะโพกเพื่อพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ ‛ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด ‚พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2556‛ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 ถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงมี ต่ อ พสกนิ ก รชาวไทยนานั ป การ เนื่ อ งในวั น ปิ ย มหาราช วั น คล้ า ยวั น สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมคุณธรรม
ธนาคารกรุ ง เทพเชื่ อ ว่ า สั ง คมที่ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมความดี โดยเฉพาะด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ย่ อ ม
เจริญก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความร่วมมือกับทางราชการในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น พร้อมทั้งดูแลการดาเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคารและหลักปฏิบั ติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่สาคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
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การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และกฏกระทรวงตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. 2556 เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รั ปชั่น (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) ธนาคารยังดาเนินกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย โดยใน
ปี 2556 ธนาคารจัดอบรมผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และตัวแทนของสายงานธุรกิจ สายงานสนับสนุน และสายลูกค้า
บุคคล ทั้งนครหลวงและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน เพื่อชี้แจงสาระสาคัญ ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ให้ผู้เข้ารับการอบรมนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และจัดให้พนักงานทาแบบทดสอบความรู้เรื่องการป้องกันการฟอกเงินทุก 2 ปี
อีกด้วย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้
กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจ และฝึกอบรมพนักงานเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ซึ่งมีทั้งการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การประเมินความเสี่ยง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การรายงาน
ธุรกรรม และการอบรมพนักงานของบริษัท ให้ทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (บลจ.บัวหลวง) ได้ดาเนินมาตรการต่างๆ ที่แสดงถึง
จุดยืนในการต่อต้านการทุจ ริต ซึ่งได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในบริษัทจดทะเบียนและธุรกิจใน
ตลาดทุน โดยลงนามร่วมกับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร Anti-Corruption: The
Practical Guide (ACPG) รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการกาหนดให้บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่ บลจ.บัวหลวง นามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการนั้นๆ อีกทั้งยังได้จัดตั้ง
กองทุนเปิดบัวหลวงบรรษัทภิบาล (BSIRICG) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากการดาเนินการตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตแล้ว ธนาคารยังดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมด้วย
กิจกรรมทางศาสนาทั้ง ภายในธนาคารและขององค์ กรต่ างๆ เพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรมด้านความซื่อสั ตย์ สุจริ ตใน
สังคมไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนี้
โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรโตไปไม่โกง Growing Good
ธนาคารได้เชิญอาจารย์ของโรงเรียนในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท เข้าอบรมใน
โครงการ ‚การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรโตไปไม่โกง Growing Good‛ ซึ่งเป็นโครงการที่ สภา
การศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมความดี 5 ประการ ที่จะช่วยสร้างชาติและต่อต้านการ
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ทุจริต ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทาอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อช่วยสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสานึกที่ดีและเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิต
สนับสนุนการพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรม
ธนาคารสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ‚นิทานคุณธรรม‛ โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่ อมอบให้ห้ องสมุ ด โรงเรี ยนระดับ ประถมและมัธยมศึ กษา 25,611 แห่ ง โรงเรี ยนระดั บอาชี วะ 415 แห่ง และ
โรงพยาบาลรัฐ 1,274แห่ง ทั่วประเทศ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยนิทานเรื่องสั้นๆ ที่อ่านสนุกเพื่อจูงใจให้เด็กอ่าน และ
เนื่องจากนิทานทุกเรื่องแฝงคุณธรรมด้านต่างๆ เอาไว้ จึงเป็นกุศโลบายให้ผู้อ่านซึมซับหลักคิดและต้องการเจริญรอย
ตามตัวละครที่ดีมีคุณธรรม
สนับสนุนงาน “จริยธรรมในสังคมไทย”
ธนาคารสนับสนุนงาน ‚จริยธรรมในสังคมไทย‛ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการทาหน้าที่ที่ดีของสื่อสารมวลชนและเพื่อกระตุ้นจิตสานึกของคน
ไทยให้คานึงถึงจริยธรรม
ด้านสาธารณประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าความเอื้ออาทรต่อกันเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของคนไทยและเปรียบเสมือนสายใยที่
ยึดโยงสังคมไทยให้เป็นปึกแผ่นตลอดมา เราจึงใส่ใจสังคมรอบข้างเสมอมา โดยให้ความร่วมมือและอานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นประจาทุกปี อีกทั้งยังดาเนิน
กิจกรรมของธนาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ
สนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย
ธนาคารจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่ปี 2527 เพื่ อสนับ สนุนการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากลูกค้า
พนักงาน และประชาชนที่มีจิตกุศลทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงาน
ในเรื่องการบริจาคโลหิตด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก และร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิต
เป็นต้น
สนับสนุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารสนับสนุนการจัดงาน ‚นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก‛ ของมูลนิธิหัวใจ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันหัวใจโลกประจาปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพหัวใจ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมตรวจสุขภาพประเมิน
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ การเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ การสาธิตการออกกาลังกาย และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพจากโครงการ "อาหารไทยหัวใจดี" ให้ผู้สนใจได้เลือกซื้ออีกด้วย
สนับสนุนรายการโทรทัศน์ Health Me Please
ธนาคารสนั บสนุนการผลิตรายการ Health Me Please ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรายการที่นาเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจการรักษา
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สุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.55 น.
อีกทั้งยังนาไปออกอากาศซ้าบอกรับสมาชิกทางช่อง Rama Channel และภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสนับสนุน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี 2556
สนับสนุนการพัฒนาเด็กและคนพิการ
ธนาคารสนับสนุนโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและคนพิการ ทางด้านความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น ทาให้คนกลุ่มนี้ได้รับโอกาส
ทั้งทางการศึกษา สังคม และอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและคนพิการผู้ด้อยโอกาสได้โอกาสอย่างยั่งยืน โดยโครงการที่สาคัญคือ ‚ศูนย์จัดหางานและฝึกอาชีพคน
หูหนวก‛ ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่ธนาคารสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์สาหรับฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะการทางานให้แก่คนหูหนวก อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดงาน ‚วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 9‛
เพื่อสื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของคนพิการว่าสามารถทาประโยชน์ได้มากกว่าที่ใครๆ คิด เป็นการเปิด
โอกาสและสนับสนุนคนพิการให้ได้รับการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ จนสามารถพึ่งตนเองได้ และกลับมาทา
ประโยชน์ให้แก่สังคม อีกทั้ง เป็นการหารายได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางานสาหรับคนหูหนวก
5. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าสิ่ งแวดล้อมที่ดีเป็ นปัจ จัยสาคัญในการดารงชีวิต ของมนุษย์ ธนาคารจึงให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชน และการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน โดย
มีการดาเนินการทั้งภายในธนาคารและการสนับสนุนองค์กรอื่น รวมทั้งลูกค้าเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ
โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ที่ตระหนักถึงความสาคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดประกวดการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ
รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นับตั้งแต่ปี 2550 และจัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งธนาคารได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการรวบรวมและจัดทาข้อมูล ความรู้เรื่องน้าและเผยแพร่เพื่อ
ประโยชน์ ต่ อ สาธารณชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนสนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้สาหรับ การจัดการน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีน้าบริโภค น้าใช้ และน้าเพื่อการเพาะปลูก โดยมุ่ง
สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีชุมชนมากกว่า 60,000
ชุมชน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการทรัพยากรน้าที่อยู่ในแหล่งน้าธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้าง การรักษา และการใช้แหล่งน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เพื่อสนับสนุนชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้า รวมถึงเชื่อมโยงแนว
ทางการบริหารจัดการน้าไปสู่ชุมชนอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการทางานที่มีกระบวนการไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือ
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ทาร่วมกัน ภายใต้การบริหารจัดการของชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่แนวทางการพัฒนาและจัดการน้าอย่างยั่งยืนในที่สุด
ทั้งนี้ ผลสาเร็จของการประกวดที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550-2554 ได้เกิด 20 แบบอย่างความสาเร็จ และตัวอย่าง
ความสาเร็จของชุมชนที่เข้าร่วมประกวด ขยายผลสู่แม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน 20 ชุมชน ที่สามารถขยาย
ผลสาเร็จสู่ชุมชนลูกข่าย 154 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ต้นน้า 73 ชุมชน ชุมชนในพื้นที่เกษตร 70 ชุมชน และชุมชน
ในพื้นที่ปลายน้า 11 ชุมชน
ในปี 2557 โครงการมุ่งเน้นการดาเนินงานด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งประกอบด้วย การจัดงานสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‚เข้าใจน้า เข้าถึงน้า พัฒนาน้า‛ งานขยายเครือข่ายสู่เยาวชน ‚พี่นาน้องรักษ์น้าตามแนวพระราชดาริ ‛
งานถ่ายทอดผลสาเร็จ ‚พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ ‛ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ
สนับสนุนลูกค้าให้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการทาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การ
สนับสนุนทั้งข้อมูลและความรู้ในเชิงวิชาการ และเป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้า
สินเชื่อโครงการเกษตรก้าวหน้า
ธนาคารสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
ได้ผลดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือการสร้างนวัตกรรมของตนเอง ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับโครงการที่
ผ่านการอนุมัติ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและ
ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
สินเชื่อบัวหลวงกรีน
ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุน ภายใต้
โครงการ ‚สินเชื่อบัวหลวงกรีน ‛ ซึ่งเป็นสินเชื่อสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการลงทุนเพื่อการ
ประหยัดและเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสิน ค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการ
สามารถขอสินเชื่อนี้เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น การพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือ
พลังงานหมุนเวียน การผลิตสินค้าฉลากเขียว การจัดการของเสีย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี
สินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน
ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ด้วยบริ การสิ นเชื่อ บัวหลวงประหยัดพลังงาน อัต ราดอกเบี้ยต่ า สาหรับการลงทุนปรับ ปรุงอุ ปกรณ์ เพื่อประหยั ด
พลังงาน หรือนาผลิตผลทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ หรือน้าทิ้งมาใช้ผลิตพลังงานทดแทน
นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารได้สนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาว สาหรับใช้ลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ชนิด PV (Photovoltaic) ของเอกชนรวม 10 โครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักภายใต้นโยบายเพิ่มกาลัง
การผลิตพลังงานทดแทน ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าโดยใช้เศษ
ชิ้นส่วนมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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กระบวนการทางานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากภาวะการณ์ในปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมกาลังเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง และนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ในฐานะที่ธนาคารเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ของภูมิภาคนี้ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับ
นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติ โดยเริ่มจากภายในองค์กรและพนักงาน เพื่อเป็ นรากฐานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ธนาคารออกประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการด้านพลังงานไว้อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งภายในธนาคารและสาธารณชน
ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นอกจากการมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจนแล้ว ธนาคารได้กาหนดการทางานออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
 ด้านการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่ าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประสานการทางาน และ
แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อติดตามการทางาน
 ด้านเทคโนโลยี ศึกษาและหากระบวนการ และวิธีการต่างๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การติดตั้ งระบบปรับ
อากาศใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อทดแทนระบบเดิมที่สิ้นเปลืองพลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงาน การใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้กับไฟแสงสว่างและไฟป้าย ฯลฯ
 ด้านบุคลากร เพิ่มการฝึกอบรมพนักงาน และดาเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง
รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ธนาคารให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดย
รณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานในอาคารสานักงานและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ให้ใช้
ไฟฟ้าอย่ างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ เช่น ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่ มีแสงสว่างจากภายนอก รวมถึ งช่วงพั ก
กลางวันและหลังเลิกงาน ลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จาเป็น อาทิ กาต้มน้า เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ใช้น้าอย่างประหยัด
ซึ่งช่วยลดทั้งปริมาณน้าที่ใช้และไฟฟ้าสาหรับเดินเครื่องสูบน้า และใช้ลิฟท์เท่าที่จาเป็น อีกทั้งยังมีมาตรการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคในอาคารของธนาคาร ให้เดินเครื่องในชั่วโมงที่ความต้องการไฟฟ้าในระบบอยู่ในระดับต่า
ซึ่งลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมากเทียบกับการเดินเครื่องในชั่วโมงที่ความต้องการไฟฟ้าอยู่ในระดับสูงสุดของวัน
การดาเนินมาตรการข้างต้น เป็นเจตนารมณ์ของธนาคารในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องวิกฤตพลังงาน
นอกจากนี้ ธนาคารกรุ ง เทพยั ง มี ก ารด าเนิ น การหลายด้ าน เพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั กษ์ พ ลั ง งาน
ประกอบด้วย
 ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้ใ ช้พลังงานอย่างมีป ระสิทธิภาพและใช้สารทาความเย็นที่ไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง โดยใช้หลอดประหยัดพลังงาน
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ปรับระบบการใช้งานลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้การใช้พลังงานในอาคารสานักงานใหญ่และ
อาคารอื่นๆ ลดลง
 อาคารสาขารุ่นใหม่ของธนาคารได้รับการออกแบบและก่อสร้างภายใต้แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑ์
การประหยัดพลังงานของกฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่อง ‚กาหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคารและมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร พ.ศ. 2552‛


กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพดาเนินกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากภายในองค์กร เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมของพนักงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคม กิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการภายในองค์กร มีดังนี้
โครงการสิ่งแวดล้อมชีวอนามัย
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถาน
ประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ อันเนื่องมาจากการ
ทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อนายจ้าง
โครงการปฏิทินเก่าของคุณมีค่า อย่าทิ้ง
ธนาคารดาเนินโครงการ ‚ปฏิทินเก่าของคุณมีค่า อย่าทิ้ง ‛ เป็นปีที่ 3 โดยนาปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจานวนกว่า
10,000 ชุด ที่รวบรวมจากเพื่อนพนักงานทั่วประเทศ ส่งมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี เพื่อนาไปจัดทาหนังสืออักษรเบรลล์
และสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการทางสายตา
โครงการรถตู้โดยสารพนักงาน (Car Pool)
ธนาคารอานวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้แก่พนักงานที่นารถตู้มาทางานและรับ -ส่งเพื่อนๆ พนักงานตาม
รายทางด้วย โดยมีรถตู้เข้าร่วมโครงการจานวน 35 คัน ซึ่งช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงอย่างน้อย 300 คัน และหาก
รถยนต์แต่ละคันมีค่าใช้จ่ายสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงเดือนละ 4,000 บาทโดยเฉลี่ย โครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงรวมกันได้อย่างน้อยเดือนละ 1,000,000 บาท
โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ธนาคารจัดพิมพ์ปฏิทินเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าเป็นประจาทุกปี และหนังสือรายงานประจาปี โดยเลือกใช้หมึกที่ใช้
น้ามันถั่วเหลืองเป็นตัวทาละลายแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 นาน้าทิ้งเข้าสู่ระบบบาบัดแล้วใช้รดต้นไม้ที่สานักงานพระราม 3


ธนาคารกรุงเทพยังคงมุ่งมั่นในความเป็น ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ สาหรับลูกค้าและสาธารณชน โดยไม่เพียง
ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากยังพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนของสัง คม
ให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะสามารถนาพาประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการดาเนิน ธุรกิจ บริการทางการเงินให้แก่ประชาชนและองค์กรนิติบุคคลทั่วไป ธนาคารตระหนักดี
ถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีระบบการควบคุม ภายในและการกากับดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของธนาคารเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ ธนาคารจึงได้ดาเนินมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างมาตรฐานของระบบการควบคุม ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในการนี้ ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยคานึงถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ประการ ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร
2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการ
ติดตาม
ธนาคารมีคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ทาหน้าที่ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามนโยบายการบัญชี และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ส อดคล้อง
กับธุรกิจของธนาคาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนวางกลยุทธ์และทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านตลาด รวมทั้งติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ
ธนาคารโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งประเมินความเพียงพอ และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ทั้งนี้ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
- หน่วยงานกากับดูแล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกาหนดของหน่วยงานทางการตลอดจนการให้
คาแนะนาปรึกษา การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้มีการกาหนดนโยบาย ขั้นตอน และ
วิธีการปฎิบัติที่เหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดย
กาหนดให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การศึกษาและทาความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
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ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระ 6 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการธนาคารได้ประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดย
อนุมัติแบบประเมินที่ คณะกรรมการตรวจสอบจัดทาแล้วสรุปได้ว่า ระบบการควบคุม ภายในของธนาคารมีความ
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานที่ต้อ งมีร ะบบการควบคุม ภายในและการกากับ ดูแ ลที่ดี
เพื่อให้การดาเนิน ธุรกิจ บริการทางการเงินแก่ประชาชนและองค์กรนิติบุคคลทั่วไปเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อ ง
ครบถ้วน และเชื่อถือได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เห็ นชอบแต่งตั้ ง นายนิพนธ์ จันทร์เจริญ สุข ให้ ดารงตาแหน่งผู้ จัด การสาย
ตรวจสอบและควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน
ของธนาคาร มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของธนาคาร จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุมของ
ธนาคารจะต้ องผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุ ณสมบั ติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ จั ด การสาย
ตรวจสอบและควบคุมปรากฏในเอกสารแนบ 3
ธนาคารมอบหมายให้ น ายปานศั กดิ์ พฤกษากิจ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบก ากับ ดู แ ล (Head of
Compliance) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 โดยเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายและบัญชี มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
ภายใน และเคยเป็นผู้บริหารสาขาในต่างประเทศ จึงมีความเหมาะสมที่จะทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งผู้รับผิดชอบกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร
จานวน 4 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหาร
องค์กร ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์คนึง
ฦๅไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
4. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม ทาหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขต ความรับผิดชอบที่ร ะบุใ นกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้


สอบทานรายงานทางการเงิน

ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจาไตรมาส ประจางวดครึ่งปี และประจาปี โดยประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณา
รายงานทางการเงิน การเปิด เผยข้อ มูล ประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญ ชีแ ละประมาณการที่สาคัญ รวมทั้ง
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาผลประกอบการ
ของธนาคารเป็นประจาทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ


ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปีของสายตรวจสอบและควบคุม ที่พัฒนา
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสาคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง
และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและควบคุมที่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดเป็นประจาทุกเดือน
เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจาปี ระหว่ างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานที่
ได้รับ การตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่น
ของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปีนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบ
บัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสานักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบั ญ ชี จ ากัด เป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ข องธนาคารประจ าปี 2557 รวมทั้ ง พิ จ ารณาค่ าตอบแทนที่ เ หมาะสมเสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารแล้ว


การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ
ธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร รวมถึงทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น โดยพิจารณาผลการกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการกากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกาหนดและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณาการทารายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นแนวทาง
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่า การทารายการดัง กล่าวตามที่ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
นาเสนอมีความสมเหตุสมผล และเป็นปกติทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็น
อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือ
จากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
พลเรือเอก
(ประเจตน์ ศิริเดช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2557
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 สินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน และรายการระหว่างกันอื่น
การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของธนาคาร ซึ่งหมายถึง กรรมการหรือผู้บริหารของธนาคาร ญาติ
สนิทของกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคาร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร และนิติ
บุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหารของธนาคาร ญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคาร มีอานาจควบคุม หรือมี
ส่วนได้เสียอื่นใดอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารมีนโยบายถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดย
ปกติของธนาคาร ทั้งนี้ การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของธนาคารในปีที่ผ่านมามีลั กษณะเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติของสถาบันการเงินที่พึงกระทาได้และไม่ได้มีขนาดรายการที่มีนัยสาคัญ
นอกจากรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของธนาคารข้างต้น ธนาคารมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระ
ผูกพันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
เงินให้ เงิน เงินกู้ยืมและ ภาระ เงินให้ เงิน เงินกู้ยืมและ ภาระ
สินเชื่อ* รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน สินเชื่อ* รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน

บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
รวมบริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

25
795
58
14
795
97
128 5,926
923 6,023

1
1
19
20

5
5
11
16

32
198
41
24
198
97
115 4,550
313 4,647

1
1
9
10

กรรมการ / ผู้บริหาร

- นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
9
- นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
9
4
13

* สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินให้ เงิน
และ ภาระ
เงินให้ เงิน
และ ภาระ
เงินฝาก สินเชื่อ* รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน เงินฝาก สินเชื่อ* รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน

บริษัทย่อย
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด

2,461

-

-

6,017

65

-

-

1

-

64

-

18 1,133

-

-

6,818

24

1,133

* สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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กรรมการ / ผู้บริหาร

3 นายปิติ สิทธิอานวย
Mr. Chong Toh
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
- นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
นางกุลธิดา ศิวยาธร
นางสาวปิยะดา สุจริตกุล

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินให้ เงิน
และ ภาระ
เงินให้ เงิน
และ ภาระ
เงินฝาก สินเชื่อ* รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน เงินฝาก สินเชื่อ* รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด

-

-

167

8,471

-

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด
รวมบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด

-

10,932 6,017

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
รวมบริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด

-

-

-

599

92

94

541 179

729

-

97

541

-

35

- 117

-

-

67

-

-

57

-

-

-

-

34

-

436 2,268 296

730

6,818

885

1,766

-

-

-

32

1

795
58
5
14
795
97
1
5
128 5,926
19 11
10,932 6,940 6,459 2,288 312

730

198
41
24
198
97
115 4,550
7,131 5,532

1
9
1,776

-

-

25

594

1

กรรมการ / ผู้บริหาร

- นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์
Mr. Chong Toh
นายสอาด ธีรโรจนวงศ์
นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
- นายชาติศิริ โสภณพนิช
Mr. Chong Toh
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
Mr. Lin Cheng Leo Kung
นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
- Mr. Chong Toh
นางเยาวดี นาคะตะ
- นายอายุสม์ กฤษณามระ
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
3
- นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
นายขจรวุฒิ ตยานุสรณ์
9
- นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
9
4
16

* สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารได้ปฏิบัติตามแนวทางการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการประมาณจ านวนขั้ น ต่ าของค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของเงิ น ให้ สิน เชื่ อ แก่บุ ค คลหรื อ กิจ การที่ เ กี่ย วข้ อ งกั น
เช่นเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
รายการทางบัญชีที่สาคัญระหว่างธนาคารกับบริษัท ย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มี
การกาหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมระหว่างกันและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไป
ตามปกติธุรกิจและเป็น เงื่อนไขการค้าทั่วไป สาหรับรายการทางบัญชีที่สาคัญระหว่างธนาคารและลูกหนี้ที่ปรั บ
โครงสร้างบางรายนั้น เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษที่เหมาะสมกับการปรับโครงสร้างหนี้
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ธนาคารมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท

บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
รวมบริษัทร่วม
กิจการที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้
รายได้
รายได้
ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย รายได้ ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
อื่น
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
อื่น

20
20
2
22

22
3
4
29
29

1
1
67
68

19
84
103
55
158

12
12
19
31

14
2
4
20
1
21

73
73

14
35
49
44
93

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
รวมบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
รวมบริษัทร่วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้
รายได้
รายได้
ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย รายได้ ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
อื่น
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
อื่น

4
176
26
2
208

1
41
18
1,104
1,164

19
2
1
1
23

1
6
7

1
236
65
1
303

5
41
5
746
797

2
13
3
5
1
24

18
6
24

20
20
2
230

22
3
4
29
1,193

1
1
67
91

19
84
103
55
165

12
12
19
334

14
2
4
20
1
818

73
97

14
35
49
44
117
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จากัด*
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
*
**

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
บริการ

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จากัด*
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
**

35.88
30.00
24.90
19.80

35.88
30.00
24.90
22.01

43
15
- **
10
68
(2)
66

43
15
- **
11
69
(2)
67

484
244
- **
182
910
910

410
218
- **
151
779
779

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
จานวนเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท

ชื่อบริษัท

*

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม (%)
2556
2555

งบการเงินรวม
มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2556
2555
2556
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ร้อยละของหลักทรัพย์
มูลค่าเงินลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
วิธีราคาทุน
และทางอ้อม (%)
(ล้านบาท)
2556
2555
2556
2555

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บริหารสินทรัพย์
ธนาคาร
ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.89

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.75

2
4,113
2,500
19,585
183
4,769

2
4,113
2,500
19,585
183
3,150

ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
บริการ

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

35.88
30.00
24.90
19.80

35.88
30.00
24.90
22.01

43
15
- **
10
31,220
(97)
31,123

43
15
- **
11
29,602
(97)
29,505

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
จานวนเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 62

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1,194
1,029

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

44
1,238

38
1,067

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
862
770
36
898

33
803

12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน
ธนาคารมีขั้น ตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัด เจนในการนาเสนอ วิ เคราะห์คาขอ และการอนุมัติ การท า
ธุรกรรมของลูกค้าที่มีหลักฐานตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีระเบียบคาสั่งปฏิบัติงานภายใน
ธนาคารที่กาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะต้องไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อนั้นๆ
12.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2556 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติ
คณะกรรมการธนาคาร
12.4 การทารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารอาจมีการทารายการระหว่างกันในอนาคตตามการดาเนินธุรกิจทั่วไปของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการ
กาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ทางการได้กาหนดให้
ธนาคารถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 63

- ร่าง ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
 ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี 2554, 2555 และ 2556


สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงินประจาปี 2554, 2555 และ 2556
- ปี 2554

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี และได้แสดงรายการในงบการเงิน
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้ง
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิ นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ
ธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นามาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว
- ปี 2555
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ปี 2556
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้นา
นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้”
และได้ทาการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

- ร่าง ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

2554
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

53,551
407,632
7
13,770
377,413
910

46,432
354,988
3
11,163
412,418
779

45,289
258,072
166
10,129
328,068
707

1,753,344
4,571
1,757,915
(676)
(89,697)
(2,886)
1,664,656
2,051
18,901
32,275
606
2,007
22,728

1,605,304
4,335
1,609,639
(913)
(84,583)
(3,005)
1,521,138
487
21,262
33,577
300
1,902
16,291

1,471,449
4,161
1,475,610
(1,051)
(79,993)
(4,744)
1,389,822
283
25,457
35,240
330
2,130
13,349

2,596,507

2,420,740

2,109,042

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 2

- ร่าง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2554
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

1,935,272
124,296
10,910
133
21,711
140,147
2,051
8,257
3,106
54,572
2,300,455

1,834,654
127,088
9,333
28
7,142
108,758
487
10,207
3,419
47,527
2,148,643

1,587,834
90,817
7,169
270
15,198
116,928
283
9,670
158
34,057
1,862,384

17
39,983

17
39,983

17
39,983

19,089
56,346
39,837

19,089
56,346
40,034

19,089
56,346
33,437

18,000
76,500
86,164
295,936
116
296,052
2,596,507

17,000
71,500
68,056
272,025
72
272,097
2,420,740

16,000
66,500
54,414
245,786
872
246,658
2,109,042

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3

- ร่าง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554

รายการ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
กาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

100,405
44,526
55,879
28,393
7,154
21,239
5,796
2,489
162
2,360
2,968
564
91,457
37,947
8,593
44,917
8,882
36,035
(1,119)

95,260
40,308
54,952
25,625
6,501
19,124
5,000
1,140
83
2,019
2,597
496
85,411
37,146
7,248
41,016
9,100
31,916
11,143

81,827
29,131
52,696
23,334
5,206
18,128
4,228
1,968
86
1,215
2,728
1,177
82,226
35,709
12,027
34,490
15,280
19,210
(5, 903)

1,649

(1,405)

2,793

(398)
278
36,445
35,906
36,315
18.81

67
(2,249)
39,472
31,847
39,405
16.68

(489)
7,993
23,604
18,897
23,295
9.90

- ร่าง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554

รายการ

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

(ปรับปรุงใหม่)

44,917

41,016

34,490

4,888

4,634

5,205

49,805
(201,729)
114,919
(37,005)

45,650
(299,040)
220,593
(32,797)

39,695
(153,429)
144,366
30,632

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

27,670

(10,705)

(15,112)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

18,503

45,181

(10,750)

87

(38)

87

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

9,255

1,641

4,857

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

47,914

46,273

41,416

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

57,169

47,914

46,273

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
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- ร่าง 13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อย

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนส่วนของเจ้าของ 1)
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

62.45%
25.08%
12.62%
4.49%
2.12%
2.38%
4.22%

63.97%
24.09%
12.35%
4.73%
2.09%
2.64%
3.76%

70.02%
16.21%
7.90%
4.58%
1.70%
2.88%
3.96%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

2.25%
1.45%
0.06

2.43%
1.41%
0.06

2.61%
0.94%
0.06

7.77
84.01%
90.56%
84.13%
34.55%
16.92%

7.90
82.16%
87.45%
85.39%
35.96%
16.21%

7.58
85.89%
92.60%
85.26%
55.56%
15.35%

5.27%
0.21%
2.16%
0.26%

5.44%
0.07%
2.33%
0.27%

5.75%
0.09%
2.67%
0.28%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 1) (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม 2)
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ
1)
2)



(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของธนาคาร
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

วิเคราะห์ราคาปิดต่อหุ้นและกาไรต่อหุ้น
ปี 2556
ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)

ปี 2555

ปี 2554

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

204.79

182.58

156.59

กาไรต่อหุ้น (บาท)

18.81

16.68

9.90

ราคาปิดต่อกาไรต่อหุน้ (เท่า)

10.89

10.95

15.82
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- ร่าง ในปี 2556 ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลีย่ ของหุน้ ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2
จาก 182.58 บาทในปี 2555 เป็น 204.79 บาทในปี 2556 และกาไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จาก 16.68
บาทต่อหุ้นในปี 2555 เป็น 18.81 บาทต่อหุ้นในปี 2556 ส่งผลให้สัดส่วนของราคาปิดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Ratio)
ของธนาคารลดลงจาก 10.95 ในปี 2555 เป็น 10.89 ในปี 2556
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.9 จากปีก่อน ชะลอลงจากที่เคยขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี
2555 เป็นผลเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า และอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงมาก ทั้งในส่วนของความต้องการซื้อสินค้าคงทนที่ลดลงหลังจากผลของมาตรการ
รถยนต์คันแรกหมดลง ประกอบกับหนี้ของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
และการเมือง รวมถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ทาให้ภาคธุรกิจตัดสินใจชะลอการลงทุนเพื่อรอ
ความชัดเจน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวและบริการยัง คงขยายตัวได้ดี และเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ช่วยพยุง
เศรษฐกิจในปี 2556 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยสูงเป็นประวัติการณ์ ถึง 26.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.6 จากปี 2555
ในเชิงเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ยังมีเสถียรภาพค่อนข้างดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานอยู่ที่
ร้อยละ 2.2 และ 1.0 ตามลาดับ เป็นผลจากแรงกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตยัง
เพิ่มขึ้นไม่มาก แม้จะมีการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้ นต่าทั่วประเทศ เป็น 300 บาทต่อวัน รวมทั้งปรับราคาพลังงาน
เพิ่มขึ้นก็ตาม ส่วนค่าเงินบาททั้งปี 2556 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า
ที่อยู่ในระดับ 31.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมีความผันผวนสูง โดยในช่วงต้นปีเงินบาท
มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับต่ากว่า 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2556 ที่เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี สู่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มลดขนาดการซื้อสินทรัพย์เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบลง
ในปี 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25
ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และปรับลดครั้งที่ สองในเดือนพฤศจิกายน รวมปรับลดลงร้อยละ 0.50 จากร้อยละ 2.75
เหลือร้อยละ 2.25 สาเหตุสาคัญมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มต่ากว่าที่คาดและความเสี่ยงต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ กนง. จึงปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อช่วย
พยุงเศรษฐกิจไว้ในระดับหนึ่ง
สาหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ภาคการส่งออกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศจะ
ส่งผลให้การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราต่าต่อไปอีกระยะ ประกอบกับการลงทุน
ในโครงการภาครัฐที่ล่าช้าออกไป ทาให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ระบบธนาคารพาณิชย์
ผลการดาเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังสามารถเติบโตได้อย่างน่าพึงพอใจ แม้ว่าเศรษฐกิจจะ
ชะลอตั วลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 อีกทั้ งยังมี ปัญหาความไม่สงบทางการเมื องที่ส่งผลต่ อความเชื่อ มั่นของ
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 11.0
จากปี 2555 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 13.7 ในปี 2555 ด้านเงินฝากขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 9.3 โดยการ
แข่งขันเพื่อระดมเงินฝากได้ลดความรุนแรงลง หลังจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
รัฐบาลที่ต้องเลื่อนออกไป
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การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในอัตราสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบตึงตัวขึ้นเล็กน้อย
โดยอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 97.9 เทียบกับร้อยละ 96.4 ในปี 2555
ธนาคารพาณิชย์ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสภาพคล่อง โดยเศรษฐกิจ
ไทยยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัว ในอัตราที่ ชะลอลงต่อเนื่อง จากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทาให้ภาพรวมของ
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้ม ที่จะขยายตัวในอัตราที่ลดลงตามไปด้วย ขณะที่ในด้านสภาพคล่อง คาดว่าจะมี
แนวโน้มตึงตัวขึ้นจากการไหลออกของเงินทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการแข่งขันเพื่อระดมเงินฝากในระบบธนาคารในช่วง
ต่อไป โดยเฉพาะในช่วงหลังจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองได้คลี่คลายลง ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันด้าน
เงินฝากมีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานของธนาคารในอนาคต
ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานของธนาคารในระยะต่อไป ทั้งในด้านโอกาสในการ
ขยายฐานธุรกิจ และความท้าทายต่อการดาเนินธุรกิจ ได้แก่
1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ International Monetary Fund (IMF)
ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2557 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.0 ในปี 2556 อันเป็นผลจากแรง
ขับเคลื่อนของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทยปรับตัวดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อธุรกิจลูกค้าของธนาคารในอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกสูง
2. การปรับเปลี่ยนแนวการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ จากการใช้มาตรการทางการเงิน
ที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ กลับสู่การใช้นโยบายการเงินแบบปกติในระยะต่อไป ทาให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้ม ไหล
ออกจากประเทศกาลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ก ลับไปยังประเทศพัฒนาแล้ว ทาให้สภาพคล่องในระบบการเงินของ
ไทยมีแนวโน้มตึงตัวขึ้น รวมทั้งตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนสูงขึ้น ธนาคารจึงจาเป็น ต้องติดตามและ
เตรียมการในเรื่องสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ ขณะที่ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารต้องเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าที่มีธุรกรรมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
3. การหลอมรวมกันของเอเชียและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากพิจารณาในระดับ
ภูมิภาค เอเชียจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประชากรในวัยทางานเป็นจานวนมาก ทาให้เอเชียเป็นตลาดผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางที่
ใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นโอกาสที่สาคัญมากสาหรับภาคธุรกิจไทย ที่จะได้ประโยชน์จากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื อ ข่ ายการผลิ ต และการค้ าในภู มิ ภ าค นอกจากนั้ น กลุ่ ม ประเทศในลุ่ ม แม่ น้ าโขงยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ อีกมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
จึงเป็นโอกาสสาหรับลูกค้าของธนาคารที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการเหล่านี้ และทาให้ธนาคารมีโอกาสในการขยาย
สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ ให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ได้มากขึ้น
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ผลประกอบการโดยสรุป
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2556

รายการ

ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กาไรก่อนหักสารองและภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ *
กาไรต่อหุ้น (บาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดาเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย *
กาไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย *

53,510
44,917
35,906
18.81
55,879
2.36%
23.2%
41.5%
1.45%
12.62%

48,264
41,016
31,847
16.68
54,952
2.55%
22.4%
43.5%
1.41%
12.35%

เปลี่ยนแปลง
จานวน ร้อยละ
5,246
10.9
3,901
9.5
4,059
12.7
2.13
12.7
927
1.7
(0.19)
0.8
(2.0)
0.04
0.27

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เงินให้สินเชื่อ *
เงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

1,752,667
1,935,272
90.6%
43,228
2.2%

1,604,391
1,834,654
87.4%
42,325
2.3%

เปลี่ยนแปลง
จานวน ร้อยละ
148,276
9.2
100,618
5.5
3.2
903
2.1
(0.1)

* หักรายได้รอตัดบัญชี

ท่ามกลางปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท้าทายทั้ง ภายในและต่างประเทศ ผลประกอบการของธนาคารยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยสินเชื่อของธนาคารในปี 2556 รวม 1,752,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 148,276 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2
จากปี 2555 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกค้าบุคคล และ
ลูกค้าต่างประเทศ โดยขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 9.1 ขณะที่สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิ ชย์
ขยายตัวร้อยละ 11.0 ชะลอลงจากร้อยละ 13.7 ในปี 2555 ตามภาวะเศรษฐกิจ
ธนาคารและบริษัทในเครือมีกาไรสุทธิรวม 35,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,059 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 รายได้
ดอกเบี้ยสุทธิรวม 55,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 927 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงเหลือ
ร้อยละ 2.36 จากร้อยละ 2.55 ในปี 2555 เนื่องจากต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น จากการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างแข่งขันระดม
เงินฝากเพื่อนาไปใช้ขยายสินเชื่อ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผลตอบแทนจากเงินให้
สินเชื่อลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 35,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
5,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.8 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ กาไรสุทธิจาก
เงินลงทุน และกาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
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ในด้านเงิ นฝาก ธนาคารมี เงิน ฝากรวม 1,935,272 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ้น 100,618 ล้านบาท หรื อร้อ ยละ 5.5
เนื่องจากเงินให้สินเชื่อมีการขยายตัวสูงกว่าเงินฝาก ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 90.6 เทียบกับร้อยละ 87.4 ณ สิ้นปี 2555 ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 97.9 เทียบกับร้อยละ 96.4 ณ สิ้นปี 2555
หากนับรวมกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 เข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร อัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารในปี 2556 จะอยู่ในระดับร้อยละ 17.7 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับร้อยละ 15.2 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ใน
ระดับร้อยละ 15.2 เทียบกับเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ไว้ที่ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลาดับ สาหรับส่วนของเจ้าของมีจานวน 295,936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
11.4 ของสินทรัพย์รวม
โดยหากพิจารณาผลการดาเนินงานและความสาเร็จของแต่ละสายธุรกิจ จะพบว่า ในปี 2556 สินเชื่อสาหรับ
ลูกค้ าธุ ร กิจ รายใหญ่ข ยายตั วในอั ต ราร้อ ยละ 4.8 จากปี 2555 ส่ วนใหญ่ จากการขยายตั วของสิ น เชื่ อ ในภาคการ
สาธารณูปโภคและบริการ และภาคพลังงาน แม้ความต้องการสินเชื่อเพื่อ การส่งออกและนาเข้าและความต้องการ
สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะชะลอตัวลงในทิศทางเดียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่รายได้จากการ
ให้บริการธุรกิจส่งออกและนาเข้าของธนาคารยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของตลาด
นอกเหนือจากการระดมเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อแล้ว เพื่อรองรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหลาย
โครงการเป็น โครงการขนาดใหญ่ จึง เริ่ มมี การระดมทุน สู่ต ลาดทุ นของไทยผ่ านกองทุน รวมโครงสร้างพื้ นฐาน
(Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจาหน่ายกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางราง หรือโทรคมนาคม เป็นต้น
สาหรับลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก นอกจากมีการขยายตัวของสินเชื่อในอัตราร้อยละ 13.1 จากปี 2555
แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการให้ธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น บริการ iSupply บริการ iCash และบริการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี
ของพนักงาน นอกจากนี้ยังมาจากรายได้จากการทาธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการร้านค้ารับบัตรและการรับ
ชาระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
ขณะเดียวกันธนาคารยังคงรักษาความเป็นผู้นาด้านฐานลูกค้าเงินฝากสาหรับลูกค้าบุคคล โดย ณ สิ้นปี 2556
ธนาคารมีเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากปีก่อน ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ณ สิ้น ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เทียบ
กับร้อยละ 8.1 ในปี 2555 อีกทั้งยังสูงกว่าการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัว
ร้อยละ 12.5
ส่วนกิจการธนาคารต่างประเทศ มีสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.7 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นของธนาคาร
และบริษัทย่อย โดยเติบโตร้อยละ 20.3 จากปี 2555 และมีสัดส่วนรายได้จากการดาเนินงานรวมคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของ
รายได้รวมทั้งสิ้น
สาหรับบริษัทย่อยที่สาคัญของธนาคาร ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ในปี 2556 ยังคง
มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว เป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของ
รายได้และเพิ่มฐานลูกค้าบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกาไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2555 รายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ขณะที่จานวนบัญชีลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ใน
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ไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทเพิ่มทุนจานวน 1.6 พันล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกัน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ขยายสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และขยายธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เนื่องจาก
บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 65 ของปริมาณการซื้อขายรวม
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ปี 2556 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริ หาร
จัดการทั้งสิ้น 387,838 ล้านบาท ธุรกิจกองทุนรวมมีสินทรัพย์เป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของสินทรัพย์โดยรวม ในขณะที่
ธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยงชีพและธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีสินทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ 3 ตามลาดับ การ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจข้างต้นทาให้ บลจ.บัวหลวงมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.15 ในปี
2555 เป็นร้อยละ 10.32 ในปี 2556 โดยเป็นผู้ให้บริการบริหารกองทุนรวมที่มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2556

รายการ

ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ *
กาไรเบ็ดเสร็จรวม *

55,879
35,578
37,947
8,593
44,917
8,882
36,035
35,906
36,315

54,952
30,459
37,146
7,248
41,016
9,100
31,916
31,847
39,405

เปลี่ยนแปลง
จานวน
927
5,119
801
1,345
3,901
(218)
4,119
4,059
(3,090)

ร้อยละ
1.7
16.8
2.2
18.6
9.5
(2.4)
12.9
12.7
(7.8)

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

กาไรสุทธิปี 2556 มีจานวน 35,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,059 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 รายการ
สาคัญเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและกาไรสุทธิจากเงินลงทุน หากนับรวมรายการกาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารและบริษัทย่อยจะมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 2556 จานวน 36,315 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
3,090 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 เนื่องจากกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2556

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ

ปี 2555

เปลี่ยนแปลง
จานวน ร้อยละ

82,108
8,531
485
9,281
100,405

78,279
7,840
592
8,549
95,260

3,829
691
(107)
732
5,145

4.9
8.8
(18.1)
8.6
5.4

29,597
1,589
7,882
5,458
44,526
55,879
2.36%

25,909
2,370
7,308
4,721
40,308
54,952
2.55%

3,688
(781)
574
737
4,218
927

14.2
(33.0)
7.9
15.6
10.5
1.7
(0.19)

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2556 จานวน 55,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 927
ล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ย 100,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,145 ล้านบาท ทั้งนี้จากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ
เพิ่มขึ้น 3,829 ล้านบาท ตามการเติบโตของปริมาณสินเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นที่สิ นเชื่อธุรกิจ รายได้ดอกเบี้ยจาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 691 ล้านบาท เป็นผลจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4,218 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 3,688 ล้านบาท
หรือร้อยละ 14.2 จากปริมาณเงินรับฝากที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ลดลง 781 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.0 อันเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ลดลง สาหรับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิปี
2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.36 ลดลงจากร้อยละ 2.55 ในปี 2555 ส่วนหนึ่งจากอัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อลดลงตาม
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด อีกส่วนหนึ่งจากต้นทุนเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการแข่งขัน และการออกหุ้นกู้ระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)
MOR
MRR
MLR
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)
ออมทรัพย์
ฝากประจา 3 เดือน
ฝากประจา 6 เดือน
ฝากประจา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (%)

21 ก.พ.55

22 ต.ค.55

29 ต.ค.55

28 พ.ย.55

7 ม.ค.56

1 ก.พ.56

2 ธ.ค.56

7.375
7.875
7.125

7.25
7.75
7.00

7.375
7.75
7.00

7.375
7.75
7.00

7.375
7.75
7.00

7.375
8.00
7.00

7.375
7.75
6.875

0.75
0.75
0.75
2.00 - 2.25 1.875 - 2.00 1.875 - 2.00
2.375 - 2.625
2.125
2.125 - 2.25
2.75 - 3.00
2.50
2.50 - 2.75
13 ก.ค.54 24 ส.ค.54 30 พ.ย.54
3.25

3.50

3.25
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0.75
0.75
0.75
0.625
1.75 - 2.00 1.625 - 2.00 1.625 - 2.00 1.625 - 1.75
2.00 - 2.25 2.00 - 2.25 2.00 - 2.25 1.875 - 2.00
2.505
2.375 - 2.50 2.375 - 2.50
2.25
25 ม.ค.55 17 ต.ค.55 29 พ.ค.56 27 พ.ย.56
3.00

2.75

2.50

2.25

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

รายการ

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

6.6
7.0

8.4 2.0

6.6
3.7

28,393
7,154
21,239
5,796
2,489
162
2,360
2,968
564
14,339
35,578

25,625
6,501
19,124
5,000
1,140
83
2,019
2,597
496
11,335
30,459

เปลี่ยนแปลง
จานวน ร้อยละ
2,768
10.8
653
10.0
2,115
11.1
796
15.9
1,349
118.2
79
95.7
341
16.9
371
14.3
68
13.7
3,004
26.5
5,119
16.8

สั ดส่ วนของรายได้ที่ มใิ ช่ดอกเบีย้

8.6 1.9

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

62.8

59.7 16.4

16.3

ปี 2555

กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล

2556 (%)

2555 (%)

อืน่ ๆ *
* ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและรายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 35,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.8
เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในปี 2556 มีจานวน 21,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555
จานวน 2,115 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 2,768 ล้านบาท ซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการหลักของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากบริการบัตรเครดิต และบริการกองทุน
รวม รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ สาหรับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 653 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณ
ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
23.2
รายได้จากการดาเนินงานอื่นในปี 2556 มีจานวน 14,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 3,004 ล้านบาท
หรือร้อยละ 26.5 ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย กาไรจากเงินลงทุนเพื่อค้าและการปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ และรายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น
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ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

รายการ

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

20,821
140
8,913
3,319
4,754
37,947

12.5
55.2

18,897
112
8,681
3,260
6,196
37,146

เปลี่ยนแปลง
จานวน ร้อยละ
1,924
10.2
28
25.3
232
2.7
59
1.8
(1,442)
(23.3)
801
2.2

สั ดส่ วนของค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน

16.7

8.8

ปี 2555

8.8

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน *

51.2

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร

23.5

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

23.3
2555 (%)

2556 (%)

* รวมค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน 37,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 801 ล้านบาท จาก
ปี 2555 รายการที่สาคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจานวน 20,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,924 ล้านบาท เนื่องจากมี
การจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะกาลให้พนักงานเป็นกรณีพิเศษ การปรับเงินเดือนประจาปี และการเพิ่มขึ้นของจานวน
พนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์จานวน 8,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท จากการขยายสาขา
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จานวน 4,754 ล้านบาท ลดลง 1,442 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการกลับรายการประมาณการ
หนี้สิน เนื่องจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้สรุปผลดาเนินการและแจ้งผลการจัดสรรแก่ธนาคารเป็นกาไร
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการลดลงในมูลค่าของเงินลงทุน
รวม

ปี 2556
7,672
421
500
8,593
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ปี 2555
7,218
30
7,248

เปลี่ยนแปลง
จานวน
ร้อยละ
454
6.3
391
1,303.3
500
100.0
1,345
18.6

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2556

รายการ

เปลี่ยนแปลง

ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ *
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์

407,632
13,770
377,413
910
1,752,667
18,901
25,214
2,596,507

จานวน
52,644
2,607
(35,005)
131
148,276
(2,361)
9,475
175,767

354,988
11,163
412,418
779
1,604,391
21,262
15,739
2,420,740

ร้อยละ
14.8
23.4
(8.5)
16.8
9.2
(11.1)
60.2
7.3

* หักรายได้รอตัดบัญชี

0.5

17.0

14.6

สั ดส่ วนของสิ นทรัพ ย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

0.5

15.7
67.5

1.0
0.7
2556 (%)

14.7

66.3

0.6
0.9

สินทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่

2555 (%)

ทรัพย์ สนิ รอการขายสุทธิ
อืน่ ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,596,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175,767 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.3 จาก ณ สิ้นธันวาคม 2555 รายการที่สาคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อจานวน 1,752,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
148,276 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 จากการเติบโตในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งจากลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจรายกลางและ
รายปลีก ลูกค้าบุคคล และลูกค้าต่างประเทศ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิมีจานวน 407,632 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 52,644 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ในขณะที่เงิน
ลงทุนสุทธิมีจานวน 377,413 ล้านบาท ลดลง 35,005 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 ตามการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 18,901 ล้านบาท
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 8,431 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นธันวาคม 2555 จานวน 2,361 ล้านบาท หรือร้อยละ
11.1 โดยในปี 2556 มีการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจานวน 3,859 ล้านบาท ขณะที่รับโอนทรัพย์สินรอการขาย
เพิ่มเติมจากลูกหนี้จานวน 1,049 ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อจานวน 1,752,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ปี 2555 จานวน 148,276 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 โดยเติบโตจากลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจราย
กลางและรายปลีก ลูกค้าบุคคล และลูกค้าต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 16

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ *

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

33,915
843,293
153,417
290,044
170,256
261,742
1,752,667

51,588
788,623
127,976
252,049
149,506
234,649
1,604,391

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

เปลี่ยนแปลง
จานวน
(17,673)
54,670
25,441
37,995
20,750
27,093
148,276

ร้อยละ
(34.3)
6.9
19.9
15.1
13.9
11.5
9.2

* หักรายได้รอตัดบัญชี

14.9

1.9

3.2

14.6

9.7

48.1

16.6

การเกษตรและเหมืองแร่

9.3

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

49.2

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ

15.7

8.8

สั ดส่ วนของเงินให้สิ นเชื่อ จาแนกตามประเภทธุรกิจ

สินเชือ่ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย

8.0

อืน่ ๆ

2555 (%)

2556 (%)

ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเชื่อในสัดส่วนสูงที่สุดแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่
ร้อยละ 48.1 ซึ่งเป็นการกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ ภาคสาธารณูปโภคและบริการที่ร้อยละ 16.6
ภาคสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 9.7 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 8.8 โดยเงินให้สินเชื่อที่
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ส่วนใหญ่จากการพาณิชย์และสาธารณูปโภค
คุณภาพเงินให้สินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ *

รายการ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนที่เกินเกณฑ์
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

1,678,314
35,661
6,058
5,937
31,269
1,757,239

1,537,152
29,232
3,810
6,401
32,131
1,608,726

* หักรายได้รอตัดบัญชี
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ ธปท.
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2555

12,384
492
965
2,219
17,031
33,091
56,606
89,697
2,886
92,583

11,416
481
786
2,147
18,161
32,991
51,592
84,583
3,005
87,588

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

43,228

42,325

2.2%

2.3%

12,485

10,478

0.6%

0.6%

214.2%

206.9%

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

เปลี่ยนแปลง
จานวน
903

ร้อยละ
2.1
(0.1)

2,007

19.2
7.3

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีคุณภาพเงินให้สินเชื่ออยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 43,228 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมเท่ากับ
ร้อยละ 2.2 และในปี 2556 ธนาคารมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รวม 32,412 ล้านบาท
ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จานวน 92,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปี 2555 ที่มีจานวน 87,588 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 โดยสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่มีจานวนสูง
กว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 56,606 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 157.3 ของสารองขั้นต่า
เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อย
คุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 214.2
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิจานวน 377,413 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2555 จานวน 35,005 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5
หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน จาแนกตามประเภทการถือครอง

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

7,927
303,617
44,854
21,015
377,413

32,393
312,853
49,324
17,848
412,418

เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

5.6 2.1

4.3

11.9

7.8

สั ดส่ วนของเงินลงทุนสุ ทธิ จาแนกตามประเภทการถือครอง
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

12.0

ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกาหนด

80.4

2556 (%)

เปลี่ยนแปลง
จานวน
ร้อยละ
(24,466)
(75.5)
(9,236)
(3.0)
(4,470)
(9.1)
3,167
17.7
(35,005)
(8.5)

75.9
2555 (%)
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เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนเพื่อค้า

เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทย่อยจาแนกตามประเภทการถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
เงินลงทุนเผื่อขายในสัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 80.4 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดมีสัดส่วนร้อยละ 11.9 เงินลงทุน
ทั่วไป และเงินลงทุนเพื่อค้ามีสัดส่วนร้อยละ 5.6 และร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 262,826 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ยังประกอบด้วยตราสารหนี้ต่างประเทศจานวน 31,272 ล้านบาท ตราสารหนี้ภาคเอกชนจานวน 8,140 ล้านบาท
และเงินลงทุนในตราสารทุนจานวน 73,339 ล้านบาท
ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จาแนกได้เป็นส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือภายใน 1 ปี จานวน 62,226 ล้านบาท ลดลง 35,269 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี
2555 ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จานวน 212,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,768 ล้านบาท ส่วนที่
มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 5 ปี จานวน 29,281 ล้านบาท ลดลง 16,266 ล้านบาท และส่วนที่ไม่มีกาหนดระยะเวลา
จานวน 73,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,893 ล้านบาท
หนี้สิน
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2556

รายการ

(ปรับปรุงใหม่)

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

1.0
5.4

1,935,272
124,296
21,711
140,147
54,572
24,457
2,300,455

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

85.4

84.1

1,834,654
127,088
7,142
108,758
47,527
23,474
2,148,643

เปลี่ยนแปลง
จานวน
ร้อยละ
100,618
5.5
(2,792)
(2.2)
14,569
204.0
31,389
28.9
7,045
14.8
983
4.2
151,812
7.1

สั ดส่ วนของหนี้สิ น

2.2 1.1
0.3 5.1
5.9

6.1 2.4 1.0

ธันวาคม 2555

หนี้สนิ ตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ ืม

2556 (%)

2555 (%)
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หนี้สนิ อืน่
อืน่ ๆ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นธันวาคม 2556 จานวน 2,300,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151,812
ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2555 ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่สาคัญที่สุดของธนาคารและบริษัทย่อยยังคงเป็นเงินรับฝาก โดย ณ สิ้น
ธันวาคม 2556 สัดส่วนเงินรับฝากต่อหนี้สินรวม เท่ากับร้อยละ 84.1 รองลงมาเป็นตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่
สัดส่วนร้อยละ 6.1 สาหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.4 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555
เป็นร้อยละ 90.6 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เป็นผลจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อที่สูงกว่าอัตราเติบโตของ
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก
จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวมเงินรับฝาก

ธันวาคม 2556
จานวน
สัดส่วน

ธันวาคม 2555
จานวน
สัดส่วน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

81,257
733,848
1,118,078
2,089
1,935,272

4.2
37.9
57.8
0.1
100.0

76,528
712,243
1,043,737
2,146
1,834,654

4.2
38.8
56.9
0.1
100.0

เปลี่ยนแปลง
จานวน ร้อยละ
4,729
21,605
74,341
(57)
100,618

6.2
3.0
7.1
(2.7)
5.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจานวน 1,935,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2555 จานวน 100,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.1
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2556

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
จาแนกตามประเภทตราสาร

จานวน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

111,034
34,759
882
138
146,813
6,666
140,147

สัดส่วน
(ร้อยละ)
75.6
23.7
0.6
0.1
100.0

ธันวาคม 2555
จานวน
73,471
33,777
8,053
222
115,523
6,765
108,758

สัดส่วน
(ร้อยละ)
63.6
29.2
7.0
0.2
100.0

เปลี่ยนแปลง
จานวน

ร้อยละ

37,563
982
(7,171)
(84)
31,290
(99)
31,389

51.1
2.9
(89.0)
(37.8)
27.1
(1.5)
28.9

ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 140,147 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จานวน 31,389 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.9 จากการที่ธนาคารออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิประเภทไม่มี
หลักประกันจาหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2556 จานวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 295,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,911 ล้านบาท หรือร้อยละ
8.8 จาก ณ สิ้นปี 2555 เป็นผลส่วนใหญ่จากกาไรสาหรับปี 2556 จานวน 35,906 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง
ในระหว่างปี 2556 รวม 12,407 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสาหรับผลประกอบการปี 2555 จานวน 8,589
ล้านบาท (4.50 บาทต่อหุ้น) และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2556 จานวน
3,818 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ้น)
ณ สิ้นธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทุนสารองตามกฎหมาย 18,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท
จาก ณ สิ้นปี 2555 สารองทั่วไป 76,500 ล้านบาท และกาไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 86,164 ล้านบาท
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้าประกันการกู้ยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค้าประกันอื่น
อื่นๆ
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

6,666
10,413
16,428
37,675
173,554
211,221
10,750
466,707

เปลี่ยนแปลง

4,157
10,297
16,750
36,656

จานวน
2,509
116
(322)
1,019

ร้อยละ
60.4
1.1
(1.9)
2.8

163,635
187,646
11,887
431,028

9,919
23,575
(1,137)
35,679

6.1
12.6
(9.6)
8.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจานวน 466,707 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จานวน 35,679 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการค้าประกันอื่น
และวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 57,169
ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,255 ล้านบาท จากสิ้นปี 2555 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังนี้
สาหรับ ปี 2556 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 37,005 ล้านบาท ประกอบด้วยกระแส
เงินสดได้มาจากกาไรจากการดาเนินงานจานวน 49,805 ล้านบาท และหนี้สินดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นจานวน 114,919
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สาคัญคือ เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 100,618 ล้านบาท หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 22,688 ล้านบาท
และเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 7,172 ล้านบาท สาหรับกระแสเงินสดที่ใช้ไปเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดาเนินงาน
จานวน 201,729 ล้านบาท ที่สาคัญเนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 152,628 ล้านบาท และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 50,780 ล้านบาท
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กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจานวน 27,670 ล้านบาท โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์และจากการครบกาหนดของตราสารหนี้รวม 407,589 ล้านบาท ในขณะที่มีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 377,819 ล้านบาท และลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
2,248 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวน 18,503 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้มาจากการออก
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจานวน 31,068 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจานวน 12,407 ล้านบาท
การดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เกณฑ์ Basel III *

รายการ

เกณฑ์ ธปท. 31 ธ.ค. 56

เกณฑ์ Basel II *

30 ก.ย. 56

30 มิ.ย. 56

31 มี.ค. 56 เกณฑ์ ธปท. 31 ธ.ค. 55

เงินกองทุนทั้งสิ้น

8.50%

16.92%

17.61%

16.43%

16.74%

8.50%

16.21%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

6.00%

14.40%

15.01%

13.86%

14.05%

4.25%

11.86%

4.50%

14.40%

15.01%

13.86%

14.05%

-

-

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

* ไม่นับรวมกาไรสุทธิของแต่ละงวด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้รวมกาไรสุทธิของงวดแรกเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านการประชุม
คณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร และรวมกาไรสุทธิของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะต้องนาไปหักจากเงินกองทุนทันที

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2556
(Basel III) *
319,747
272,156
272,156
47,591

รายการ
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 2

ธันวาคม 2555
(Basel II) *
278,884
203,928
74,956

* ไม่นับรวมกาไรสุทธิของแต่ละงวด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้รวมกาไรสุทธิของงวดแรกเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านการประชุม
คณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร และรวมกาไรสุทธิของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะต้องนาไปหักจากเงินกองทุนทันที

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากหลักเกณฑ์ Basel II คือ การเพิ่ม
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง และปรับองค์ประกอบเงินกองทุน อันมีผลทาให้
เงินกองทุนชั้นที่ 1 มีความมั่นคงขึ้น ซึ่งธนาคารได้รับประโยชน์ จากการปรับปรุงดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตามแนวทาง Basel III จานวน 319,747 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในจานวนที่เท่ากันคือ 272,156 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 16.92 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของและอัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 เท่ากันที่ร้อยละ 14.40 หากนับรวมกาไรสุทธิของครึ่งหลัง ปี 2556 เข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร อัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์
เสี่ยงจะอยู่ในระดับร้อยละ 17.75 ร้อยละ 15.23 และร้อยละ 15.23 ตามลาดับ
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งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2556 (Basel III) *
ธันวาคม 2555 (Basel II) *
เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน
เงินกองทุนทั้งสิ้น
8.50%
16.75%
325,027
8.50%
15.98%
281,175
เงินกองทุนชั้นที่ 1
6.00%
14.26%
276,678
4.25%
11.70%
205,811
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
4.50%
14.26%
276,562
เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.49%
48,349
4.28%
75,364
รายการ

* ไม่นับรวมกาไรสุทธิของแต่ละงวด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้รวมกาไรสุทธิของงวดแรกเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านการประชุม
คณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร และรวมกาไรสุทธิของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะต้องนาไปหักจากเงินกองทุนทันที

การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
รายการ

ธันวาคม 2556

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

772,733
90.6
29.8
39.9
39.9

ธันวาคม 2555
746,669
87.4
30.8
40.7
40.5

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์สภาพ
คล่องรวม 772,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,064 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 จากสิ้นปี 2555 ที่สาคัญคือ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 52,644 ล้านบาท และเงินสดเพิ่มขึ้น 7,118 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนเพื่อค้าลดลง 24,466
ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 9,236 ล้านบาท
อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ
39.9 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 90.6
อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารตามเดิมจาก
สิ้นปี 2555 ยกเว้นอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวสกุลเงินต่ างประเทศที่ประเมินโดย Moody’s
Investors Service มีการปรับลด 2 ระดับจาก Baa1 เป็น Baa3 เมื่อเดือนกันยายน 2556 เนื่องจากการปรับวิธีการประเมิน
อันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของสถาบันการเงินทั่วโลก โดยไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ยังเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) โดย
ภาพรวมอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารมีรายละเอียดดังนี้
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สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *
Moody’s Investors Service
ระยะยาว - เงินรับฝาก
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ **
แนวโน้ม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA / BFSR)
แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน
Standard & Poor’s
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP)
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียน (ระยะยาว / ระยะสั้น)
Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือสากล
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น - ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น - ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
แนวโน้ม

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

Baa1
P-2 / P-2
A3
Baa3
มีเสถียรภาพ
baa2 / Cมีเสถียรภาพ

Baa1
P-2 / P-2
A3
Baa1
มีเสถียรภาพ
baa2 / Cมีเสถียรภาพ

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

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

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

AA
F1+
AAมีเสถียรภาพ

AA
F1+
AAมีเสถียรภาพ

* อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) สาหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service,
Standard & Poor's และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามลาดับ ขณะที่ในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น
ระดับที่น่าลงทุนสาหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่
P-3, A-3 และ F3 ตามลาดับ
** ตราสารหนี้ด้อยสิทธิสกุลเงินต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 24

การจัดสรรกาไร ประจาปี 2556
ในปี 2556 ธนาคารมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 33,874,260,713.81 บาท และมีกาไรพึงจัดสรร
สาหรับปี 2556 ทั้งสิ้น 89,852,124,246.36 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกาไรบางส่วนในงวดแรก
โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการธนาคาร
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4.50 บาท
ต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรกาไรสรุปได้ดังนี้
กาไรพึงจัดสรร
การจัดสรร
สารองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2556
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
สารองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2556
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
1,908,842,894 หุน้ ที่อัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น
1,908,842,894 หุน้ ที่อัตรา 4.50 บาท ต่อหุ้น
กาไรคงเหลือหลังจากการจัดสรร ยกไปงวดหน้า

89,852,124,246.36 บาท

500,000,000.00 บาท
500,000,000.00 บาท

1,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

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

12,407,478,811.00 บาท
71,444,645,435.36 บาท

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้ นสามัญประจาปี 2556
จานวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตราทั้งสิ้น 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
36.63 ของกาไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี เที ย บกั บ ปี 2555 ที่ ไ ด้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต รา 6.50 บาทต่ อ หุ้ น รวมเป็ น เงิ น
12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.34 ของกาไรสุทธิประจาปี

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 25

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัท ได้ส อบทานข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปีฉ บับ นี้แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่ว นที่เ ป็น
สาระสาคัญ ทั้ง ของบริษัท และบริษัท ย่อ ยอย่างถูกต้อ งครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุม ดูแ ล ให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มลี ายมือชื่อของนางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายชาติศิริ

โสภณพนิช

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

………………………………

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน

………………………………

ผู้รับมอบอานาจ
นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา

- ร่าง รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD
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บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่างกรรมการ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา
เป็นบิดาของ
2548 – ปัจจุบัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช - 2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2542 – ปัจจุบัน
2520 – ปัจจุบัน
เป็นพี่ชายของ
นายชาญ โสภณพนิช กรรมการ
และ ผู้บริหาร

0.87375%

นิติศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์
Pepperdine University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเดอลาซาล
ประเทศฟิลิปปินส์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. อาเซีย คลังสินค้า

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานสภาสถาบัน
และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ฟรีสแลนด์ ฟูดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประธานกรรมการ

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กรรมการ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร
Institute of Bankers
ประเทศสหราชอาณาจักร

2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

71

Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น CP/2005
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไม่มี

ไม่มี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
มี.ค. 2551 –
ปัจจุบัน
ก.ย. 2552 –
ม.ค. 2554
ก.ค. 2540 –
ก.ค. 2556

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมรีแ่ ลนด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายปิติ สิทธิอานวย
กรรมการธนาคาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

80

Director Certification Program
(DCP) รุ่น 61/2005
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
Advanced Management Program,
Harvard Business School,
Harvard University, Boston
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Management Development Program,
Asia Institute of Management
ประเทศฟิลิปปินส์
Diploma in Business Administration,
Hutching’s Commercial College
ประเทศมาเลเซีย
Matriculation “A” Level,
Cambridge University (Overseas)
ประเทศสหราชอาณาจักร
Director Certification Program
(DCP) รุ่น 57/2005
Financial Institutions Directors
Education Program (FIDE),
Malaysia 2013

0.00786%

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2528 – ปัจจุบัน กรรมการ
มี.ค.2551 – 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

4. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

78

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 1/2010

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2546 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2542 –
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
มูลนิธิรักเมืองไทย

2547 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ประธานกรรมการ

บมจ. แสนสิริ

Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) รุ่น 6/2009
Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 5/2009
Director Certification Program –
Refresher (DCP-Refresher) รุ่น
4/2007
The Role of Chairman Program
(RCP) รุ่น 15/2007
Improving the Quality of
Financial Reporting (QFR) รุ่น
1/2006
Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 1/2004

5. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
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Director Certification Program
(DCP) รุ่น 35/2003
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 30

ไม่มี

ไม่มี

เม.ย. 2546 –
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

The Role of Chairman Program
(RCP) รุ่น 15/2007
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 2/2003
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Executive Development Program,
Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม),
Cambridge University
ประเทศสหราชอาณาจักร

6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

Management Development
Program, Wharton School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
ธ.ค. 2547 –
ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 2/2011
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
บมจ. โกลว์ พลังงาน

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
บจ. กรุ๊ปสามสิบ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันรัชภาคย์
นายกสภา
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ
2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
2549 – ก.ค. 2553 กรรมการผู้อานวยการ
2548 – พ.ค. 2556 กรรมการอิสระ
2545 – 2552
ที่ปรึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การเงินการธนาคาร Wharton
School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
บจ. กาญจนทัต
บจ. บูรพาธารินทร์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
ศูนย์พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

และ ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ไม่มี

พ.ย. 2542 –
ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2541 – 2552

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 6/2009

7. นายคนึง ฦๅไชย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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Director Certification Program
(DCP) รุ่น 0/2000
นิติศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
Bachelor of Arts, Hons., Bachelor
of Law, University of Cambridge
ประเทศสหราชอาณาจักร
Barrister-at-Law, Gray’s Inn,
London ประเทศสหราชอาณาจักร
Certificate in Public International
Law, Council of Legal Education
ประเทศสหราชอาณาจักร
Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 4/2008
The Role of Chairman Program
(RCP) รุ่น 15/2007
Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

กรรมการอิสระ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บมจ. ไทยแลนด์ ไอออนเวิร์ค
บจ. สานักงานกฎหมายคนึงแอนด์พาร์ทเนอร์ส
บมจ. ไทยเบฟเวอร์เรจ
บมจ. เบียร์ไทย (1991)
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

และ ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ไม่มี

2547 – ปัจจุบัน
เม.ย. 2546 –
ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่น 18/2005
Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 1/2004

8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 4/2003
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Northeastern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.00130%

พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 2/2011
Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 5/2009
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) รุ่น 6/2009
Director Certification Program –
Refresher (DCP-Refresher) รุ่น
4/2007
The Role of Chairman Program
(RCP) รุ่น 15/2007
Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่น 19/2005
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

และ ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ไม่มี

2553 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 1/2004

9. นางเกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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Director Certification Program
(DCP) รุ่น 33/2003
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเท็กซัส แห่งออสติน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มี

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ
การคลัง
กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ
อนุญาโตตุลาการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์กับลูกค้า
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานักงานระงับ
ข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม
Association to Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB) ประจาภูมิภาคเอเชีย
Global Foundation for Management Education
(GFME) องค์กรระดับโลกด้านพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน
การธนาคาร) เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เม.ย. 2550 –
ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

2550 – ปัจจุบัน

อนุญาโตตุลาการ

ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ
Monash University
ประเทศออสเตรเลีย

2547 – ปัจจุบัน
2549 – 2554

กรรมการ
ที่ปรึกษา

ประกาศนียบัตรการประเมินค่า
ทรัพย์สิน ASEAN Valuer
Association

2545 – 2554

ผู้ไกล่เกลี่ย

ประกาศนียบัตร Operations
Management, National University
of Singapore
ประเทศสิงคโปร์

2553 – 2554

คณะกรรมการที่ปรึกษา

2551 – 2554

กรรมการ

2547 – 2552

คณบดี

Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 3/2011
Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 5/2009
Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 23/2008
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) รุ่น 3/2008
Director Certification Program
(DCP) รุ่น 90/2007

10. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
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Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 40/2005
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 5

ไม่มี

ไม่มี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 66/2007
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

ก.ย. 2555 –
ปัจจุบัน
เม.ย. 2550 –
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์
บจ. วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์
บจ. วาลีโอ เทอร์มอล ซิสเต็มส์เซลส์
(ประเทศไทย)
บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
บจ. เอ็น เอส เค แบริง่ ส์ (ประเทศไทย)
บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์
บจ. เอ็น เอส เค แบริง่ ส์ เมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)
บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
บจ. บางกอกโคมัตสุ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
บจ. ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
บจ. สยามกลการเซลส์
บจ. ทองถาวรพัฒนา
บจ. สยามกลการ
บจ. สยามกลการเทรดดิ้ง
บจ. สยามนิสสัน บอดี้
บจ. สยามกลการอะไหล่
บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
บจ. สยามคันทรีคลับ
บจ. สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล
บจ. สยามยีเอสเซลส์
บจ. สยามดนตรียามาฮ่า
บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์
บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
บจ. บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์
บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
บจ. ทุนถาวร
บจ. นิทโก้สยาม
บจ. บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)
บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจ. ยีเอสยัวซ่า สยาม เซลส์
บจ. เอ็มพี แอสเซ๊ทส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
11. นายชาญ โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

อายุ
(ปี)
73

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การเงิน
University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

0.01635%

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
University of Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

12. นายอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

83

Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 5/2012
ความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผู้บริหารตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไข) รุ่น 1/2008
ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง

0.00056%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

เป็นน้องชายของ
2546 – ปัจจุบัน
นายชาตรี โสภณพนิช - 2523 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
เป็นอาของ
ปัจจุบัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบัน
2523 – พ.ค. 2552

ไม่มี

ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2498
มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. วัฒนชาญ
บจ. พลังโสภณ
บจ. ซี. อาร์. โฮลดิ้ง
บจ. วัฒนโสภณพนิช
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน

กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาที่ปรึกษา

2553 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2539 – ปัจจุบัน

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2533 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

2546 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14
พ.ศ. 2514

ตาแหน่ง

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

กิติเมธี สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 3/2011
Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 26/2009
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) รุ่น 6/2009
Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 5/2009
Monitoring the Quality of
Financial Reporting (MFR) รุ่น
7/2009
Director Certification Program
(DCP) รุ่น 36/2003
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 2/2003
Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่น 7/2003

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
13. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

54

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Worcester Polytechnic Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น TG/2004
The Role of Chairman Program
(RCP) รุ่น 2/2001
Director Certification Program
(DCP) รุ่น 3/2000

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

0.31842%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

14 ก.พ. 2554 –
เป็นบุตรของ
นายชาตรี โสภณพนิช - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
19 ก.ค. 2553 –
ปัจจุบัน
เป็นหลานของ
19 ก.ค. 2553 –
นายชาญ โสภณพนิช - ปัจจุบัน
กรรมการ
18 ก.พ. 2553 –
ปัจจุบัน
18 ก.พ. 2553 –
ปัจจุบัน
28 ธ.ค. 2552 –
ปัจจุบัน
30 เม.ย. 2552 –
ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2537 – ปัจจุบัน
2536 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
10 ส.ค. 2553 –
8 มิ.ย. 2554
2546 – ก.ย. 2552

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

คณะกรรมการระบบการชาระเงิน

ประธาน

สมาคมธนาคารไทย

กรรมการ

TRG Management LP

กรรมการ

TRG Allocation LLC

ประธานกรรมการ

บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

Board of Trustees, Singapore Management
University
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

14. นายเดชา ตุลานันท์
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

79

15. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ

16. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
กรรมการธนาคาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

69

64

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

และ ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

0.00506%

ไม่มี

2552 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
2547 – พ.ค. 2555

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. ซิตเี้ รียลตี้
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

0.00046%

ไม่มี

กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas
ประเทศฟิลิปปินส์

2550 – ปัจจุบัน
ต.ค. 2549 –
ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ปริญญาตรี B.B.A. Management,
University of The East
ประเทศฟิลิปปินส์

2547 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่

บมจ. บีอีซี เวิลด์
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บมจ. บีอีซ-ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์
บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
บจ. ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

Executive Program,
Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Leicester University
ประเทศสหราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 355

Director Certification Program
(DCP) รุ่น 63/2005
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 399

ไม่มี

ไม่มี

Advanced Management Program,
Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master in Business Management
(M.B.M.) Asian Institute of
Management
ประเทศฟิลิปปินส์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13

ธ.ค. 2554 –
ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2537 – ปัจจุบัน
2534 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน
2544 –2554

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ตี้

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

17. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการธนาคาร
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 9/2004
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2553 –
กรรมการ และกรรมการผู้ช่วย
ปัจจุบัน
ผู้จัดการใหญ่
2536 – ธ.ค. 2553 ผู้บริหาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ไม่มี

2549 – ปัจจุบัน

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ไม่มี

ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิชิแกน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program
(DCP) รุ่น 143/2011

18. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์
รองผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้จัดการสายบริหารการเงิน
19. Mr. Chong Toh
รองผูจ้ ัดการใหญ่
รับผิดชอบกิจการธนาคาร
ต่างประเทศ
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Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 87/2011
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มี

0.00058%

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา
รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14

รองผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายบริหารการเงิน
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ
กิจการธนาคารต่างประเทศ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

บจ. บีบแี อล (เคแมน)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
บจ. บีบแี อล (เคแมน)
บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

Oxford University
ประเทศสหราชอาณาจักร

20. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
รองผู้จัดการใหญ่
สายเทคโนโลยี
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0.00344%

ไม่มี

หลักสูตร Advanced Management
Program, Harvard University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

21. นางสาวรัชดา ธีรธราธร
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000115%

ไม่มี

บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2543 – 2554
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
บริหารสินเชื่อ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
บริหารสินเชื่อ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
บริหารสินเชื่อ และรักษาการ
รับผิดชอบงานกลั่นกรองสินเชื่อ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน
22 พ.ย. 2555 –
ปัจจุบัน
22 ต.ค.2552 –
21 พ.ย.2555
1 พ.ย.2550 –
21 ต.ค.2552
2553 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
บมจ. ปูนซีเมนต์ เอเชีย
Asia Landmark Fund Ltd.
Asia Landmark Master Fund Ltd.
Asia Landmark (US) Fund Ltd.
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น
บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์
บจ. ศูนย์ประมวลผล
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี
ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
22. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ
รายกลาง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2555 – ปัจจุบัน
2545 – 2555

Financial Institutions for Private
Enterprise, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2554 – ปัจจุบัน

Industrial Management,
Texas A&M University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน

หลักสูตร Advanced Management
Program, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2544 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17

ตาแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อานวยการ
ลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ประธานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บจ. เดอะแกรนด์ ยูบี
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
บจ. ไทยอินโด คอร์ดซ่า
บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

23. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
รองผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
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หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 18
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

2556 – ปัจจุบัน
2555 – 2556

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสาย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท
และ ผู้บริหาร

หลักสูตร Strategy and Innovation
for Business in Asia (SIBA) โดย
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

24. นางรัชนี นพเมือง
รองผูจ้ ัดการใหญ่
ผูจ้ ัดการสายทรัพยากรบุคคล
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หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.000126%

ไม่มี

56

ไม่มี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2556 – ปัจจุบัน

รองผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อานวยการลูกค้าบุคคล นครหลวง
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2553 – ปัจจุบัน
2551 – 2552

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยลีไฮ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน

หลักสูตร Advanced Management
Program, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อานวยการ
ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด

ปัจจุบัน

0.0000026%

ตาแหน่ง

2552 - 2555

2544 – 2553

หลักสูตร Advanced Management
Program, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

26. นายอายุสม์ กฤษณามระ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง

ช่วงเวลา

2553 – 2556

บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเปเปอร์ดีน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการ บริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สายการบัญชีและการเงิน กากับ
ดูแลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรม IOD

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครั
วระหว่างกรรมการ
ถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

และ ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ไม่มี

2551 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
27. นายอภิชาต รมยะรูป
เลขานุการบริษัท

66

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.00164%

2540 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน

บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Advanced Bank
Management Program
สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์
ประกาศนียบัตร Pacific Rim
Bankers Program
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 12
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Directors Certification Program
รุน่ ที่ 56/2005

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18

เลขานุการบริษัท และเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. ธนาเทพการพิมพ์
บจ. นิธกิ ิจ

ตารางแสดงรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารเข้าดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อ
1. นายชาตรี
2. นายโฆสิต
3. นายปิติ
4. พลเรือเอกประเจตน์
5. นายโกวิทย์
6. นายสิงห์
7. นายคนึง
8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
9. นางเกศินี
10. นายพรเทพ
11. นายชาญ
12. นายอมร
13. นายชาติศริ ิ
14. นายเดชา
15. นายสุวรรณ
16. นายชาญศักดิ์
17. นายทวีลาภ
18. นายบุญส่ง
19. Mr. Chong
20. นางสาวสุธรี า
21. นายวีระศักดิ์
22. นางสาวรัชดา
23. นายอายุสม์

โสภณพนิช
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
สิทธิอานวย
ศิริเดช
โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
ฦๅไชย
ยุคล
วิฑูรชาติ
พรประภา
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์
โสภณพนิช
ตุลานันท์
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
ฤทธาภิรมย์
บุณยะสาระนันท์
Toh
ศรีไพบูลย์
สุตณ
ั ฑวิบูลย์
ธีรธราธร
กฤษณามระ

หมายเหตุ : (1) = ประธานกรรมการธนาคาร
(6) = กรรมการผู้จัดการใหญ่

BBL

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

1

2

3

4

5

1

2

/

/

3 - 30

31

32

/

/

33

34

/

/

35

36

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)

/

(3)
(3)
(3)

/

(6)
(7)

/

(8)
(8)
(3)
(9)

/
/

(9)

/
/

(9)
(9)
(9)

/
/

(10)
(2) = ประธานกรรมการบริหาร

(3) = กรรมการ

(4) = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) = รองประธานกรรมการบริหาร (8) = กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

(9) = รองผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

(5) = ประธานกรรมการสรรหาฯ
(10) = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีผู้บริหารเป็นผู้บริหารของธนาคาร
บริษัทย่อย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บจ. บีบีแอล (เคแมน)

1. บจ. กาญจนทัต

19. บจ. สยามกลการ เทรดดิ้ง

2. บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี

2. บจ. บูรพาธารินทร์

20. บจ. สยามกลการเซลส์

3. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด

3. บจ. ทุนถาวร

21. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์

4. บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง

4. บจ. ทองถาวรพัฒนา (เปลี่ยนชื่อจาก บจ. สยามคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ท )

22. บจ. สยามกลการอะไหล่

5. บลจ. บัวหลวง

5. บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)

23. บจ. สยามคันทรีคลับ

6. บจ. บางกอกโคมัตสุ

24. บจ. สยามดนตรียามาฮ่า

7. บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์

25. บจ. สยามนิสสัน บอดี้

8. บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์

26. บจ. สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล

9. บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์

27. บจ. สยามยีเอสเซลส์

10. บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

28. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)

11. บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์

29. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

12. บจ. วาลีโอ เทอร์มอล ซิสเต็มส์เซลส์ (ประเทศไทย)

30. บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้

13. บจ. วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์

31. บจ. พลังโสภณ

14. บจ. สมบัตถิ าวร

32. บจ. วัฒนชาญ

15. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์

33. บจ. ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท

16. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์

34. บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)

17. บจ. สยามไดกิ้นเซลส์

35. บมจ. ปูนซีเมนต์เอเซีย

18. บจ. สยามกลการ

36. บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2

- ร่าง รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายนิพนธ์ จันทร์เจริญสุข
ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้
ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Pre-CIA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 – 2553

AVP ผู้ชานาญการตรวจสอบ - SVP ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2519 – 2541

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ชั้นตรี - ชั้นพิเศษ หัวหน้าส่วนฝ่ายตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงินเพื่อ
รองรับนโยบายการกากับตรวจสอบของ ธปท.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบัน
การเงิน
กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการ
พัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส
IOD
การประชุมทางวิชาการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
สานักงาน ป.ป.ช.
พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ร.บ. ก่อการร้าย และ
กฎกระทรวง CDD
สายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงินกับการสกัดกั้นการลักลอบนา
เงินออกนอกราชอาณาจักรของกระบวนการค้า
ยาเสพติด
สมาคมธนาคารไทย
2. นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานกากับดูแล

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส (SVP) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงาน
กากับดูแล
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 – 2550
ผู้จัดการสาขาลอนดอน
ผู้กากับดูแลการปฏิบัตงิ านด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 – 2542

ผู้จัดการด้าน Control สาขาสิงคโปร์

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- ร่าง ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
แนวปฏิบัติการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงาน ป.ป.ง.

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2531 – 2535

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลอนดอน

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2518 – 2530

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

แนวทางการกากับการตรวจสอบสถาบันการเงิน
แบบธุรกรรมที่สาคัญ (Significant Activities)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติงานแก่
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
Lessons learnt from the HSBC-USA Money
Laundering Case 2012
AML Experts Co. Ltd.
Director Certification Program
IOD
Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG)
IOD

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2

