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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ         

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 และมีการเจริญเติบโตจนเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน
ธนาคารช้ันน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,759,890 
ล้านบาท เงินให้สินเช่ือรวม 1,782,233 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 2,058,779 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 323,491  
ล้านบาท เงินกองทุนทั้งส้ินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 350,097 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (Maket Capitalization) จ านวน 370,316 ล้านบาท 

ธนาคารให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบและครบวงจรส าหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ เช่น บริการสินเชื่อธุรกิจการค้า บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่
อาศัย บริการเงินฝาก บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ บริการโอนช าระและแลกเปลี่ยนเงิน บริการจัดการเงินสด บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต  เป็นต้น  ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานธุรกิจหลัก (Business Unit) คือ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจ
รายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล และกิจการธนาคารต่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกิจการ
การเงินธนกิจ ซ่ึงให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมวานิชธนกิจและการประกอบธุรกิจรับฝาก
ทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์แก่ลูกค้า  ในขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการค้า
เพื่อน าเสนอบริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ซ่ึงรวมถึงการออมเงินโดยการลงทุนในตราสารอื่นๆ  เช่น  
กองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ภาคเอกชนและการลงทุนในหลักทรัพย์  ตลอดจนการเสนอบริการประกันภัยผ่านธนาคาร 
เป็นต้น  

1.1  นโยบายในการด าเนินงาน     

วิสัยทัศน์ (Vision) 

   มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า  
มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยแีละระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซ่ึงความเป็นสากล ตลอดจนการเป็น
ธนาคารช้ันน าแห่งภูมิภาคเอเชีย 

ภารกิจ (Mission) 

 ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วยภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพ  
การปฏิบัติงาน  และด้านศักยภาพขีดความสามารถ  ดังนี้  

 ด้านการเงิน 

- ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพมั่นคง 

ด้านการตลาดและลูกค้า 

- เป็นผู้น าในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ 
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ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 

- มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ 

- มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถน าข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจ
ส่ังการ 

ด้านศักยภาพขีดความสามารถ 

- ให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร 

คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value) 

คุณค่าหลักที่ท าให้ธนาคารเป็นธนาคารช้ันน าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เป็นส่ิงที่ทุกคนในธนาคารจะต้อง
ร่วมรักษาไว้ โดยจะต้องค านึงถึงและน ามาใช้ในทุกกรณี  คือ  “ให้บริการทางการเงินที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าตาม
แนวทาง เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยมีปรัชญาการท างาน ดังนี้ 

-  ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า 

-  ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

-  ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ 

-  มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันท างานเป็นทีมด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

-  ให้ความส าคัญในการพัฒนาพนักงาน 

กลยุทธ์  (Strategy)  

 ด้วยความยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ซ่ึงถือเป็นปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ
ตลอดมา  และด้วยปรัชญาทางธุรกิจที่เน้นส่งเสริมแนวคิดการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพจึงก าหนดกลยุทธ์อยู่บนพื้นฐานส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นหลัก 2) การ
ประสานงานภายในกลุ่มแบบเป็นหนึ่งเดียว 3) การใช้เครือข่ายบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วภูมิภาค  
และ4) การสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มีอยู่เป็นฐานในการขยายธุรกิจ และการสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพให้เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่มีเครือข่าย ที่สามารถอ านวยความสะดวกทั้งนักธุรกิจ
ไทยที่จะลงทุนในต่างประเทศ หรือนักลงทุนต่างประเทศที่จะลงทุนในประเทศไทย และ/หรือประเทศอื่นๆในภูมิภาค 
อันเป็นความพร้อมที่จะรองรับการท าธุรกิจที่มีแนวโน้มเช่ือมโยงกันทั่วโลกมากขึ้น 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบปี 2557  

แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวในอัตราชะลอลงมาก แต่ธนาคารยังมีผลการด าเนินงานที่ดี สามารถ  
ท าสถิติผลก าไรสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 กล่าวคือ มีก าไรสุทธิ 36,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 426 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 1.2  

ความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา คือการที่บริษัทไทยให้ความสนใจขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารหลายรายได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเป็นกระแสที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เท่านั้น แต่กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจรายกลางของธนาคารจ านวนไม่น้อย ได้เริ่มขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน ดังนั้น การที่
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ธนาคารมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกิจในต่างประเทศ และมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมท าให้
ธนาคารสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2557 ธนาคารยังคงเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดสาขาในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 40 สาขา  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจังหวัด และเปิดสาขาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 แห่ง อยู่ในประเทศจีน 2 แห่ง คือ สาขาฉงช่ิง 
และสาขาย่อยในเขตการค้าเสรีน าร่องเมืองเซ่ียงไฮ้ และอีก 1 แห่งที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมและกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ธนาคารมีฐาน
ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลจ านวนมาก นับเป็นโอกาสให้ธนาคารสามารถขยายบริการและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น 

ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้น าเสนอบริการและโปรโมช่ันใหม่ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอ
บริการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า 
ขณะเดียวกันธนาคารได้ออกแบบปรับปรุงสาขาและศูนย์ธุรกิจในรูปแบบใหม่ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การจัด
กิจกรรมเพื่อขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่  รวมถึงการประชาสัมพันธ์บริการธนาคารรูปแบบ
ใหม่ ผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ และน าเสนอสติกเกอร์ในรูปแบบภาพ 3 มิติที่เคลื่อนไหวได้เป็นรายแรกของไทย  
ช่วยสร้างสีสันและความน่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้ลูกค้าระดมทุนผ่านตลาดการเงิน ทั้งตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน  
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการแหล่งเงินทุนระยะยาว และการบริหารต้นทุนในการขยายธุรกิจ  

ตลอดปีที่ผ่านมา สายงานธุรกิจและบริษัทในเครือของธนาคารท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับกิจการของลูกค้า และสนับสนุนลูกค้าให้เปิดรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมทั้งก้าวผ่านความท้าทาย ในช่วงเวลา
แห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและรัดกุม รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล  
ซ่ึงสะท้อนได้จากผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และรางวัลต่างๆ ที่ธนาคารได้รับ สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารที่ได้มอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า  ท าให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจในการใช้บริการ
ธนาคารได้อย่างเต็มที่ สมกับปณิธานที่ได้ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” 

รางวัลที่ธนาคารได้รบัในป ี2557  

ธนาคารกรุงเทพ 
 ธนาคารยอดเย่ียมด้านบรกิารส่งออกและน าเข้าประจ าปี 2556  

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์ (5 ปีติดต่อกัน) 
 ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทยประจ าปี 2556  

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์ (3 ปีติดต่อกัน) 
 นักการธนาคารรุ่นใหม ่เวียดนาม   

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์ 
 ธนาคารไทยยอดเย่ียมด้านสินเชื่อโครงการ  

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์ 
 ธนาคารยอดเย่ียมด้านการให้บริการและรบัฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย  

นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ ์(7 ปีติดต่อกัน) 
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 ธนาคารยอดเย่ียมด้านตราสารหนี้  
นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย 

 ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมของประเทศไทย  
นิตยสารเอเชียมันนี่ 

 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ในประเทศไทย  
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย 

 ธนาคารยอดเย่ียมด้านการส่งออกและน าเข้า  
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย (8 ปตีิดต่อกัน) 

 ธนาคารยอดเย่ียมด้านอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับสถาบนัการเงินและองค์กร  
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย 

 ธนาคารแห่งปี  
วารสารการเงินการธนาคาร 

 Investors' Choice Award  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (4 ปีติดต่อกัน) 

 Best Ministry of Finance’s Counterparty 2013  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

บริษัทหลกัทรัพย ์บัวหลวง 
 ธุรกิจตลาดทุนยอดเยี่ยมในประเทศไทย 

นิตยสารไฟแนนช์เอเชีย 
 บริษัทหลกัทรัพย์ยอดเยีย่มในประเทศไทย 

นิตยสารเวิลด์ไฟแนนซ์ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 

นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย 
 บริษัทหลกัทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 

นิตยสารโกลบอล แบงกิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ รีวิว 
 บริษัทหลกัทรัพยแ์ละธรุกิจวาณิชธนกิจยอดเยี่ยมในประเทศไทย 

นิตยสารโกลบอล แบงกิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ รีวิว 

บริษัทหลกัทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง 
 EQUITY ISSUE, THAILAND EQUITY ISSUE ในกลุ่ม REGIONAL AWARDS 

นิตยสารไอเอฟอาร์ เอเชีย 
 กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทมอนิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุนหุน้ขนาดใหญ ่

วารสารการเงินธนาคาร 

 กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป 

วารสารการเงินธนาคาร 
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ธนาคาร
กรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ากัด  

100% 

บางกอก แบงค์ 
เบอร์ฮาด 
100% 

บจก.บริหาร 
สินทรัพย์ทวี 

100% 

บล. บัวหลวง 
 

99.89% 

บลจ.บัวหลวง 
 

75% 

บีบีแอล โนมินี 
(เท็มพาตัน)  เบอร์ฮาด 

100% 
 

บจก.บีบีแอล 
(เคแมน) 
100% 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ 

บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

100% 
 

 กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพตราสารทุน 

วารสารการเงินธนาคาร 

 กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30) 

วารสารการเงินธนาคาร 

 กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 100% (LTF 100) 

วารสารการเงินธนาคาร 

 ASIA MONEY MASTERS-EQUITIES 

นิตยสารอินสทิทิวชั่นแนล อินเวสเตอร์ 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 9 บริษัท คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท
แม่ และมีกิจการในกลุ่มธุรกิจฯ แบ่งเป็น ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด (“Bangkok Bank China: BBC”) 
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด (“Bangkok Bank Berhad : BBB”) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด (“บบส.ทวี”)  
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บล.บัวหลวง”) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(“บลจ.บัวหลวง”) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด (“บลจ.บางกอกแคปปิตอล”) โดยมีภาพรวมโครงสร้าง ดังนี้ 

 

 

 



  แบบ 56-1 

ข้อ 1 หน้าที่ 6 
 

ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ สรุปได้ดังนี้ 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ขอบเขตของธุรกิจที่ส าคัญ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินตามขอบเขตของธนาคาร
พาณิชย์ไทย 

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีสถานภาพเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน  

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีสถานภาพเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้น หรือเกิดจากหนี้
ที่มีปัญหาที่ได้รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ โดยบริษัทอาจ
ท าการพัฒนาต่อเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินทรัพย์ ก่อนที่จะ
จัดจ าหน่ายต่อไป 

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน)  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ในด้านต่างๆ เชน่  

- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) 

- ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) โดยเป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน และด าเนินการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์

- ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund 
Management) 

- ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  (Selling Agent) 

- ธุรกิจค้าตราสารหนี้ 
- ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 

ธุรกิจจัดการกองทุน ด าเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ ากัด  

ธุรกิจจัดการกองทุน ด าเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด ธุรกิจการเงิน ด าเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการท าธุรกิจ
ของธนาคาร และท าการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ต่างๆ   

บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด  ธุรกิจสนับสนุน สนับสนุนการด าเนินการของบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาดโดย
ท าหน้าที่เป็น Nominee, Trustee  และ Agent ในการถือหุ้นที่
ลูกค้า น ามาใช้เป็นหลักประกันในการใชส้ินเชื่อ 
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีการถือหุ้นใน
บริษัทร่วมต่างๆ  ดังนี้ 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

การถือหุ้นของ 

ธนาคาร (ร้อยละ) 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากัด บริษัทร่วม ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง 
และให้เช่าซื้อ 

60 60 35.88 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด บริษัทร่วม ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการ 
ช าระเงินหลายระบบ 

และการให้บริการหักบัญชี  

50 50 19.80 

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด บริษัทร่วม บริการด้านคอมพิวเตอร์ 50 50 30.00 
บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ ากัด ธนาคารถือหุ้น  

ทางอ้อมผ่าน  
บจ.ศูนย์ประมวลผล 

บริการด้านข้อมูล 50 50 30.82 

บริษัท ไทยดิจิตัล ไอดี จ ากัด ธนาคารถือหุ้น  
ทางอ้อมผ่าน  

บจ.พีซีซี แคปปิตอล 

บริการด้านข้อมูล 50 50 30.82 

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด บริษัทร่วม ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการ 
ช าระเงินหลายระบบ 

และการให้บริการหักบัญชี 
ช าระเงินหลายระบบ 

และการให้บริการหักบัญชี 

180 180 49.99 
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ  

การประกอบธรุกิจที่ส าคัญ 

ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของ 
ลูกค้าธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคล ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงบริการด้านสินเช่ือและเงินฝากหลากหลายประเภท โดยให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาที่กว้างขวาง 
บริการเอทีเอ็ม และบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบริการอื่นๆ  

ธนาคารจัดโครงสร้างการจัดการโดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจในแต่ละท้องถิ่นที่ธนาคารประกอบกิจการอยู่ โดยแบ่งโครงสร้างการจัดการออกเป็น 
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล และ กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ  รวมถึงกิจการการเงินธนกิจ  ธนาคารเช่ือมั่นว่าการจัดโครงสร้างการจัดการตามกลุ่มลูกค้า จะท าให้
ธนาคารสามารถให้ค าแนะน าด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมทั้งการวางแผนการลงทุนที่น่าสนใจได้อย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริษัทย่อยที่ส าคัญ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) และบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ซ่ึงประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศ จีนและมาเลเซีย  
(ดูรายละเอียดในหัวข้อ กิจการธนาคารต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้าน
หลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุน ธนาคารและ
บริษัทย่อยจะท างานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร   

 
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ ่

สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารให้บริการทางการเงินแก่บริษัทไทยขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
และบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ ลูกค้ารายใหญ่หลายรายเติบโตมาพร้อมกับธนาคารตั้งแต่ยังเป็นธุรกิจรายเล็กๆ  
จนปัจจุบันได้กลายเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงในระดับสากล  

ธนาคารจ าแนกการให้บริการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ออกเป็น 25 สายธุรกิจตามประเภทของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 
ปิโตรเคมี ยานยนต์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ไปจนถึงธุรกิจการเกษตร โดยมอบหมายให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้บริการ จึงท าให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้าใจถึง
ธุรกิจและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ภายใต้ปรัชญาการท างานของธนาคารในการเป็นเพื่อนคู่คิด
มิตรคู่บ้าน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ยังให้ค าแนะน าด้านกลยุทธ์และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

ในปี 2557 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการด้านสินเช่ือของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ลดลง  
โดยสินเช่ือส าหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารลดลงร้อยละ 5.8 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคง
สามารถรักษาความเป็นผู้น าตลาดและมีรายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นผลจากกลยุทธ์โดยรวมของธนาคาร  
ที่เน้นการให้บริการด้านธุรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการให้บริการทางการเงินครบวงจร (Total Solution) ที่เหมาะกับ
ธุรกิจของลูกค้า สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ เพื่อรวมเอาบริการหลากหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน ทั้งบริการบริหารเงินสด บริการด้านซัพพลายเชน บริการเพื่อการส่งออกและน าเข้า รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการท าธุรกรรมทั้งหมดเพื่อให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ธนาคารได้ขยายธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ด้วยการให้บริการสู่ลูกค้าที่อยู่ในซัพพลายเชน ท าให้การ
บริหารการเงินภายในกลุ่มธุรกิจของลูกค้ามีความคล่องตัวขึ้น ขณะเดียวกันหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในธนาคารได้
ประสานงานและร่วมมือกับบริษัทในเครือ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนการท างาน ซ่ึงนอกจากช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่แล้ว  
ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าของธนาคารไปยังคู่ค้าที่อยู่ในซัพพลายเชนของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ น าไปสู่การเพิ่มจ านวน
ลูกค้า และพัฒนาธุรกิจเหล่านั้นให้เติบโตเคียงข้างกับธุรกิจรายใหญ่ต่อไปในอนาคต  

ธนาคารได้พัฒนาบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวน เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน  
และธนาคารยังให้บริการทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศของลูกค้า เช่น บริการธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน และบริการ
ธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

กิจกรรมส าคัญอื่นๆ คือ 

 สนับสนุนบริษัทผลิตรถยนต์ช้ันน าจากประเทศจีน เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์และรถยนต์ประหยัด
พลังงานในจังหวัดระยอง 

กลยุทธ ์

ปัจจุบัน ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารจ านวนหนึ่งได้เติบโตกลายเป็นองค์กรธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ดังนั้น การที่ธนาคารมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง มีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมอย่าง
กว้างขวาง ท าให้ธนาคารสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้า ทั้งการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าซ้ือกิจการใหม่ 
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ได้ท างานร่วมกับกิจการธนาคารต่างประเทศและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  
เพื่อน าเสนอบริการทางการเงินครบวงจรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าไทยและลูกค้าจากต่างประเทศที่สนใจมาลงทุนในประเทศ
ไทยหรือในภูมิภาคเอเชีย  

บริษัทไทยหลายแห่งก าลังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ขณะเดียวกัน หลายบริษัทก าลังเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐ ธนาคารพร้อมที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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ภายใน รวมถึงกิจการธนาคารต่างประเทศ และบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และเครือข่ายซัพพลาย
เชนได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่ก าลังเปิดกว้างนี้ให้มากที่สุด  

ธนาคารจะยังคงให้ความส าคัญกับการให้บริการด้านธุรกรรม โดยน าเสนอบริการทางการเงินครบวงจรที่
ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และรวมบริการหลายประเภทของธนาคารเข้าด้วยกัน เช่น การบริหารเงินสด บริการ
ส าหรับธุรกิจส่งออกและน าเข้า บริการส าหรับซัพพลายเชน บริการบริหารการเงิน และบริการส าหรับร้านค้ารับบัตร 
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงาน เช่น บริการของศูนย์ปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ  
และจะยังคงเดินหน้าท างานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง รวมถึงพันธมิตรอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มคุณค่าด้าน
บริการให้ลูกค้า  

สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง 

สายงานลูกค้าธุรกิจรายกลางให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต  
การค้าส่ง/ค้าปลีก การเกษตร และธุรกิจบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี โดยมีผู้จัดการ
ธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ท าหน้าที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ 

ธุรกิจขนาดกลางของไทยก าลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ หลายบริษัทก าลังขยายตลาดสู่
การเป็นผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ลูกค้าธุรกิจรายกลางของธนาคารจ านวนไม่น้อยที่ขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโอกาสให้ธนาคารได้น าเอาความรู้ความเช่ียวชาญและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจจากเครือข่ายสาขา
ในภูมิภาค มาช่วยสนับสนุนลูกค้าที่มีธุรกิจในต่างประเทศ หรือก าลังวางแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ด้วยการให้
ความรู้เกี่ยวกับตลาดใหม่ๆ และน าลูกค้าเดินทางไปส ารวจลู่ทางการค้าการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการจับคู่ทาง
ธุรกิจและการจัดกิจกรรมพิเศษ  

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

สายงานลูกค้าธุรกิจรายกลางยังมีผลการด าเนินงานที่ดี โดยมีสินเช่ือเพิ่มขึ้นร้อยละ  10.3 ในรอบปีที่ผ่านมา 
สายลูกค้าธุรกิจรายกลางด าเนินนโยบายเดียวกับสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ คือให้ความส าคัญกับบริการด้านธุรกรรมเพิ่ม
มากขึ้น โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประมวลผลและกระบวนการอนุมัติสินเช่ือให้มีความรวดเร็วขึ้น  
รวมทั้งให้สินเช่ือพิเศษเพื่อปรับปรุงโรงงานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า 
ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจจากการมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก โดยนอกจากการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่จัดขึ้นเป็นประจ าแล้ว ธนาคารยังจัดสัมมนาในหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ เช่น การวางแผน
ธุรกิจ ซ่ึงธนาคารได้เชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษีและกฎหมาย มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อาจส่งผล
กระทบต่อการวางแผนหรือการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่น อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการศึกษาดูงานในโรงงาน อันช่วยจุดประกายความคิดให้
ลูกค้าสามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 
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กิจกรรมส าคัญอื่นๆ คือ 
 ขยายการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพื่อนคู่คิด วิสาหกิจครอบครัว (SMART Family 

Enterprise)” ไปยังต่างจังหวัด โครงการนี้เน้นการยกระดับวิสาหกิจครอบครัวไทยให้สามารถส่งต่อธุรกิจไปยังทายาท
รุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น 

 จัดรายการโทรทัศน์ชุด “Secret of Victory (ไขความลับสู่ความส าเร็จ)” ซ่ึงออกอากาศต่อเนื่องเป็นปีที่
สอง รายการนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้ชมเกี่ยวกับวิธีบริหารการเงิน และแนวทางที่น าพาธุรกิจสู่ความส าเร็จแล้ว  
โดยเชิญผู้ประกอบการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท าธุรกิจในรายการ 

 ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในโครงการตลาดการค้าออนไลน์ระหว่างกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ต่อธุรกิจ หรือ www.thaitrade.com เพื่อช่วยเอสเอ็มอีไทยให้เข้าถึงตลาดทั่วโลก รวมทั้งเช่ือมโยงลูกค้าระหว่างประเทศ
ต่างๆ ช่วยสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่ค้าทางธุรกิจได้ในอนาคต 

 น าลูกค้าไปศึกษาตลาดในต่างประเทศ เช่น นครฉงช่ิง และนครเซ่ียงไฮ้ ในประเทศจีน และประเทศใน
อาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มพูนความรู้ด้านการค้าการลงทุน 
รวมทั้งการสานสัมพันธ์กับหน่วยงานและนักธุรกิจท้องถิ่นในประเทศนั้น   

กลยุทธ ์

ธนาคารมุ่งขยายฐานลูกค้าไปในภาคการผลิตที่มีศักยภาพและภูมิภาคที่ก าลังเติบโตสูง รวมทั้งสนับสนุนลูกค้า
ธุรกิจรายกลางให้สามารถปรับตัวทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารยังคงเดินหน้าขยาย
เครือข่ายส านักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท างานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ  

ส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางได้ท างานร่วมกับ
กิจการธนาคารต่างประเทศเพื่อให้ค าแนะน าและการจับคู่ธุรกิจ ขณะเดียวกันยังคงให้ความส าคัญกับการให้บริการด้าน
ธุรกรรมและบริการส าหรับซัพพลายเชน รวมทั้งท างานอย่างใกล้ชิดกับสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ เพื่อให้บริการด้าน
สินเช่ือและบริการอื่นๆ แก่ลูกค้าในซัพพลายเชนของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ อีกทั้งยังริเริ่มการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น  

สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก  

ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กมาโดยตลอด ทั้งกิจการเจ้าของคนเดียว บริษัทครอบครัว
ขนาดเล็ก และห้างหุ้นส่วน ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของสายงานลูกค้าธุรกิจรายปลีก กล่าวได้ว่าบริษัทและองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของไทยที่มีบทบาทในระดับภูมิภาคจ านวนไม่น้อย เริ่มต้นมาจากการเป็นลูกค้ารายเล็กที่ค่อยๆ เติบโตด้วย
ความเอาใจใส่ดูแล และการวางแผนธุรกิจระยะยาวร่วมกับธนาคาร 

นอกจากการให้บริการทางการเงินแล้ว ธนาคารยังให้ความส าคัญกับการสนับสนุนลูกค้าในด้านอื่นด้วย อาทิ 
การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะทางอาชีพ และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
โอกาสในธุรกิจใหม่ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตและแข่งขันได้ในตลาด ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจหลักของธนาคาร 
นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงของลูกค้าในระยะยาว โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลูกค้าก้าวข้ามความผัน
ผวนของธุรกิจ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคง  
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ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปี 2557 เป็นความท้าทายส าหรับธุรกิจรายปลีก โดยเฉพาะธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรและการใช้จ่ายในการบริโภคที่ลดต่ าลง ธนาคารเล็งเห็นว่าความท้าทาย
เหล่านี้เป็นโอกาสส าคัญส าหรับธนาคาร ในการท างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อหาตลาดใหม่ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท าธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2557 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกยังคงมีผลการด าเนินงาน
ที่ดี โดยสินเช่ือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าธุรกิจรายปลีก  
ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสนับสนุนลูกค้า ในรูปแบบของการจัดสัมมนากึ่งวิชาการ 
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดงานและกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ในปี 2557 ธนาคารมีการจัดกิจกรรมมากกว่า  20  
ครั้งโดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลและธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด และปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดน ธนาคารได้ขยายเครือข่ายส านัก
ธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยเปิดส านักธุรกิจใหม่ 4 แห่ง ในจังหวัดระนอง ตราด นครปฐม และยโสธร นอกจากนี้ ยังปรับปรุง
ระบบประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้า ซ่ึงท าให้ขั้นตอนการขอสินเช่ือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและสามารถ
อนุมัติสินเช่ือได้รวดเร็วขึ้น  

กิจกรรมส าคัญอืน่ๆ คือ 

 สนับสนุนสินเช่ือเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น ร้านสะดวก
ซ้ือ ปั๊มน้ ามัน และร้านอาหารแฟรนไชส์ 

 เปิดให้บริการช าระเงินส าหรับคู่ค้าของลูกค้า โดยสามารถช าระเงินได้อย่างสะดวกสบายผ่านเครือข่าย
สาขาทั่วประเทศและระบบออนไลน์   

 ขยายบริการออนไลน์ส าหรับลูกค้าเอสเอ็มอี ประกอบด้วยการสมัครขอสินเช่ือออนไลน์และการ
ให้บริการบิซไอแบงก์ก้ิงแก่ผู้ประกอบการรายเล็ก 

 ร่วมกับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้โครงการค้ าประกันสินเชื่อของรัฐบาล  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการให้สินเช่ือกับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์

สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกท างานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ  อาทิ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสายบัตรเครดิต
เพื่อน าเสนอบริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจของลูกค้า ธนาคารได้น าเสนอสินเช่ือที่หลากหลาย และบริการด้าน
ธุรกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วนและตรงกับความต้องการ 

ธนาคารขยายบริการในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ เพื่อต่อ
ยอดธุรกิจจากโอกาสซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาล
ก าลังเร่งพัฒนา ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา รวมถึงในจังหวัดอื่นที่เศรษฐกิจ
ก าลังขยายตัวสูง  
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นอกจากนี้ ธนาคารยังคงขยายเครือข่ายส านักธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ทั่วถึงขึ้น 
พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ ซ่ึงหลายรายมีศักยภาพในการเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
ธนาคารในอนาคต 

สายลูกค้าบุคคล 

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในผู้น าด้านบริการส าหรับลูกค้าบุคคล ด้วยฐานลูกค้าบัญชีเงินฝาก 17 ล้านบัญชี 
ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายในทุกช่องทาง ด้วยจ านวนสาขาในประเทศกว่า 1,190 แห่ง และบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องเอทีเอ็มกว่า 8,870 เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกว่า 1,230  เครื่อง บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  

ธนาคารให้บริการลูกค้าบุคคลด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า 
ทั้งในส่วนของบริการด้านการเงินพื้นฐาน และบริการด้านการเงินที่ซับซ้อนขื้น เช่น บริการด้านการลงทุน โดยน าเสนอ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของแต่ละกลุ่มอาชีพ และความต้องการของแต่ละวัย ซ่ึงแตกต่างกัน
ตามช่วงอายุ 

ธนาคารตระหนักดีว่า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความเจริญทางเศรษฐกิจในต่างจังหวัด และรายได้เฉลี่ยต่อคนที่
เพิ่มขึ้นคือปัจจัยที่มีผลต่อตลาดลูกค้าบุคคลของไทย และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากปัจจัยเหล่านี้ ธนาคารจึงให้
ความส าคัญกับบริการการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ (Wealth Management) บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่ึงเป็นการน าเสนอบริการที่ค านึงถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก  

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง แต่ธนาคารกรุงเทพยังสามารถรักษาความเป็นผู้น าด้านบริการส าหรับลูกค้า
บุคคลได้เป็นอย่างดี โดยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4  

ลูกค้าบุคคลมีแนวโน้มท าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น เช่น ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การช าระค่าสินค้า
และบริการ และการบริหารการลงทุน ธนาคารจึงพัฒนาบริการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และน าเสนอบริการหลากหลายในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การซ้ือกองทุนรวมทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การช าระค่าสินค้าและบริการโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการสแกนบาร์โค้ด เป็นต้น 

ในช่วงต้นปี 2557  ธนาคารเปิดให้บริการ “บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง” ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้รับ
การโหวตจากผู้ใช้ด้วยคะแนนกว่า 4 จาก 5 คะแนน นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มบริการใหม่ๆ ส าหรับบริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต และปรับปรุงบริการผ่านเครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มเติมจนมีจ านวนมากกว่า 8,870 
เครื่อง พร้อมกับปรับปรุงระบบให้สามารถบริการและมอบโปรโมช่ันพิเศษที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  

ธนาคารตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าผู้ถือบัตรจึงลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วยเทคโนโลยี EMV Chip  
ที่มีความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงมาตั้งแต่ปี 2548 และปี 2552 ตามล าดับ จากนั้น ในปี 2557 ธนาคารยังเดินหน้ากระตุ้น
ให้ลูกค้าที่ยังคงใช้บัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กเปลี่ยนมาใช้บัตรที่มีเทคโนโลยี EMV Chip ซ่ึงประสบความส าเร็จด้วยดี 
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นอกจากนี้ธนาคารยังเป็นผู้น าในการปรับเครื่องเอทีเอ็มทั้งหมดให้สามารถรองรับบัตรที่ใช้เทคโนโลยี  EMV Chip  
ได้ตั้งแต่ปี 2556 ซ่ึงต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องปรับเปลี่ยนเครื่องเอทีเอ็ม
ทั้งหมดให้รองรับเทคโนโลยีนี้ได้ก่อนปี 2559 

นอกจากนี้  ธนาคารยังได้น าเสนอโปรโมช่ันและบริการส าหรับบัตรที่ใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัส 
(Contactless) โดยการออกบัตรเดบิต บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแรบบิท ที่สามารถใช้
เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษบีอาร์ทีในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสามารถใช้
เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระเงินที่ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ บัตรนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

ธนาคารกรุงเทพได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นท าให้
สามารถลดเวลาในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้ราวร้อยละ 50 เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า นอกจากนี้  
ยังเปิดตัวไลน์ สติกเกอร์ ในรูปแบบภาพ 3 มิติที่เคลื่อนไหวได้ในเดือนธันวาคม 2557 โดยมียอดผู้คลิกรับเป็นเพื่อน  
ณ ส้ินเดือนธันวาคม มากกว่า 6.8 ล้านคน 

ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะการเงินมั่นคงสูง ธนาคารได้จัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจและ
เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ เช่น การสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีมรดก ธนาคารยังเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ส าหรับสมาชิก “บัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ (Bualuang Exclusive Lounge)” เพิ่มขึ้นในหลายสาขา รวมทั้งมีการเปิดตัวสาขา
รูปแบบใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซ่ี ซ่ึงมีการออกแบบตกแต่งภายในและบรรยากาศของสาขาที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และมีมุมพิเศษส าหรับลูกค้าเพื่อเรียนรู้เรื่องการลงทุน  

ธนาคารร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง   
ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความมั่งคั่ง ซ่ึงเน้นการวางแผนการเงิน โดยในปี 2557 
ธนาคารมีการอบรมที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงินกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ สายลูกค้าบุคคลยังให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ในการวางแผนการออมและก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากเป้าหมายในชีวิตของลูกค้า รวมทั้งการจัด
กิจกรรม “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงสัญจร” และร่วมจัดงานอื่นๆ เช่น Money Expo และ SET in the City 
ตลอดจนเข้าไปให้ค าปรึกษาด้านวางแผนทางการเงินแก่พนักงานบริษัทต่างๆ ถึงในสถานที่ท างาน 

ธนาคารยังได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินที่เหมาะสมกับ
วิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง และออกแบบแผนการเงิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตในด้านต่างๆ 
เช่น แผนการศึกษา การสร้างครอบครัว และการเกษียณอายุ 

กิจกรรมส าคัญอื่นๆ คือ 

 ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง เสนอขาย “กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)” 
กองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในกิจการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 



  แบบ 56-1 

ข้อ 2 หน้าที่ 8 
 

 น าเสนอบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) ส าหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท 
และเพิ่มจ านวนร้านค้าช้ันน าที่รับบัตรแรบบิท ส าหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ แรบบิท และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ  
แรบบิท เป็นกว่า 500 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยผู้ที่ใช้บัตรจะได้รับบริการและส่วนลดพิเศษ  

 เพิ่มจ านวนร้านค้าที่ร่วมโปรโมช่ันบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารเป็นจ านวนกว่า 1,500 ร้าน 

 พัฒนาเครื่องเอทีเอ็มให้สามารถรองรับบริการในภาษาต่างประเทศได้หลายภาษามากขึ้น เพื่อตอบรับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการขยายตัวของลูกค้าต่างชาติ ปัจจุบันเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารสามารถ
รองรับบริการได้ทั้งหมด 8 ภาษา ประกอบด้วย ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อารบิก เมียนมาร์ ลาว และเขมร 

 ปรับปรุงบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคช่ัน ให้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการทั้งแอนดรอยด์ 
แบล็คเบอร์รี่ ไอโอเอส และวินโดว์สโฟน และเพิ่มบริการใหม่ๆ เช่น บริการด้านกองทุนรวมทั้งการเช็คมูลค่าเงินลงทุน 
และซ้ือ/ขายกองทุนรวม  บริการช าระเงินส าหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บริการ Scan to Pay เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ลูกค้าสามารถช าระค่าสินค้าและบริการด้วยการสแกนบาร์โค้ดได้  

 ขยายโครงการให้ความรู้ทางการเงินผ่านรายการ “มันนี่ทิป” ที่ช่องไทยรัฐทีวี เพื่อเผยแพร่เคล็ดลับและ
ข้อคิดเกี่ยวกับการเงินโดยผู้เช่ียวชาญ 

 เปิดตัวแคมเปญแรกในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของสโมสรฟุตบอลเชลซี  
เพื่อขยายฐานลูกค้าและเจาะตลาดคนรุ่นใหม่วัยเริ่มต้นท างาน 

กลยุทธ ์

สายลูกค้าบุคคลท างานร่วมกับสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง และรายปลีก เพื่อให้บริการลูกค้าและคู่ค้าใน
ซัพพลายเชนของลูกค้าธุรกิจเหล่านั้น รวมถึงร่วมมือกับลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนของธนาคาร โดยมอบสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเช่ือบ้าน และบริการประกันชีวิตผ่านธนาคาร ให้กับพนักงานของลูกค้า
ธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าผ่านบริการด้านซัพพลายเชน และบริการบัตรเครดิต 
ขณะเดียวกันธนาคารยังท างานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อน าเสนอแพ็กเกจสินเช่ือบ้านที่ดึงดูดใจ และ
ให้บริการค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย 

เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น และความเจริญทางเศรษฐกิจที่กระจาย
สู่ต่างจังหวัด ธนาคารจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” อย่างต่อเนื่อง 
โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ทางการเงินแก่ครอบครัวไทย เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้อย่าง
มั่นคงต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพกับบริษัทในเครือ ในการจัดสัมมนาในภาคต่างๆ  
ทั่วประเทศ โดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านต่างร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และให้ความรู้ทางการเงินในหัวข้อที่น่าสนใจ 
เช่น การบริหารการเงิน และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  
เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินส าหรับสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย และให้ความรู้เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางการเงินส าหรับอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
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ธนาคารมีเป้าหมายที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศให้ลูกค้าในทุกด้าน ทั้งบริการที่สาขาและบริการผ่านช่องทาง
ดิจิทัล ด้วยการน าเสนอบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับน าเสนอบริการ แคมเปญ และโปรโมช่ัน เพื่อเจาะตลาดคน
รุ่นใหม่และวัยเริ่มต้นท างาน 

ธนาคารจะยังคงให้ความส าคัญกับการวางแผนการจัดการสินทรัพย์  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
ก าลังพิจารณาทางเลือกใหม่ในการลงทุน โดยการเพิ่มประเภทบริการและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อ
ตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม 

กิจการธนาคารต่างประเทศ 

ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายในต่างประเทศ 29 แห่ง และส านักงานผู้แทน 1 แห่ง ครอบคลุม 14 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย ธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนและมาเลเซีย ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ 
สาขาในฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา  และส านักงานผู้แทนในประเทศเมียนมาร์ และในปี 2557 ธนาคารฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการจัดตั้งสาขา
ต่างประเทศแห่งแรก ซ่ึงตั้งขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 

การที่ธนาคารมีกิจการอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน และมีบุคลากรท้องถิ่นที่มีความเช่ียวชาญร่วมงานกับ
ธนาคาร ท าให้ธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นนั้นอย่างลึกซ้ึง และพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าหรือ  
นักลงทุนที่ต้องการเข้าไปท าธุรกิจในภูมิภาคที่ก าลังเติบโต และในภาคเศรษฐกิจที่โอกาสก าลังเปิดขึ้น นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้ท างานร่วมกับพันธมิตรทางการเงินจากประเทศต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าของพันธมิตรเหล่านี้ เช่น ความ
ร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินของญี่ปุ่นจ านวน 27 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

กิจการธนาคารต่างประเทศมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2557 มีสินเช่ือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 
ส าหรับในช่วงต่อไป การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้น คือโอกาสครั้งส าคัญส าหรับบริษัทไทย
ที่ก าลังใช้โอกาสนี้ในการขยายกิจการไปต่างประเทศ พร้อมๆ กับลูกค้าในต่างประเทศที่ก าลังมุ่งเข้ามาหาโอกาสการ
ลงทุนในอาเซียนเช่นกัน  ธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนลูกค้าในการเปิดรับโอกาสนี้อย่างเต็มที่ ผ่านเครือข่ายสาขาที่
ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
ขณะเดียวกันธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนการสร้างเครือข่าย และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างลูกค้าที่มี
ศักยภาพที่จะร่วมมือได้ในระยะต่อไป รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงาน AEC Connect ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกส าหรับลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ 

ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญอีกประการของกิจการธนาคารต่างประเทศ คือพัฒนาการของการช าระเงินข้าม
พรมแดน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ธนาคารจึงน าเสนอบริการใหม่เพิ่มขึ้น เช่น บริการช าระเงินโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบการช าระเงิน ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะเอื้อให้ธนาคารสามารถเช่ือม
ระบบการช าระเงินกับทั้งภูมิภาค ในปี 2557 ธนาคารได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 49.99 ในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทที่ด าเนินการด้านการประมวลผลและการเรียกช าระเงินส าหรับธุรกรรมทางการเงิน 
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กิจกรรมส าคัญอื่นๆ คือ 

 เปิดสาขาใหม่ในนครฉงช่ิง เซ่ียงไฮ้ และพนมเปญ ท าให้เครือข่ายในต่างประเทศเพิ่มจ านวนขึ้นเป็น 30 
แห่งนอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็น 1 ใน 9 ธนาคารต่างชาติ และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับใบอนุญาต
เบื้องต้นให้เปิดสาขาในเมียนมาร์  

 จัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสายธุรกิจอื่นของธนาคารในการให้ความรู้แก่ลูกค้า รวมทั้งน า
ลูกค้าไปศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุน  เช่น สัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในภาคตะวันตกของจีน ที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของนครเซี่ยงไฮ้ และเมียนมาร์  โดยสาระส าคัญของการสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจที่ปฏิบัติได้
จริง และการแบ่งปันประสบการณ์ตรงของลูกค้าที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย 

 ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส าหรับผู้ประกอบการในพื้นที่
ชายแดน เช่น งานแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ที่อ าเภอ  
แม่สอด จังหวัดตาก โดยความร่วมมือจากเครือข่ายของธนาคารในต่างประเทศและต่างจังหวัดให้การสนับสนุนและ
น าเสนอลู่ทางในการลงทุนให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ทางเศรษฐกิจและธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการในเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ ์

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาส าคัญที่จะใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ท าให้ประเทศไทยสามารถเป็นทั้งศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจก าลังขยายตัวสูงมาก เช่น จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์  
และเวียดนามประกอบกับการที่รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนความได้เปรียบนี้ 

ธนาคารเล็งเห็นโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งธุรกิจ
ไทยที่ต้องการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารมายาวนาน เช่น ลูกค้าชาวจีน 
ที่อยู่ในฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศที่ธนาคารเปิด
ให้บริการ   

ในฐานะธนาคารระดับภูมิภาค ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชีย โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม ใช้ประสบการณ์และ
ความสัมพันธ์อันยาวนาน รวมถึงความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงเครือข่าย
นักลงทุน นักการเงิน และผู้ประกอบการ ให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าในทุกระดับของซัพพลาย
เชน เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้เติบโตและพร้อมส าหรับโอกาสและส่ิงท้าทายในอนาคตข้างหน้า 
ขณะเดียวกันธนาคารจะเร่งพัฒนาเครือข่ายสาขาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้านักธุรกิจและประชาชนได้มากขึ้น 

 

 



  แบบ 56-1 

ข้อ 2 หน้าที่ 11 
 

กิจการการเงินธนกิจ  
กิจการการเงินธนกิจให้บริการปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมทั้งบริการให้ค าปรึกษาด้านการเงินในการระดม

ทุนผ่านตราสารหนี้ การจัดหาเงินทุน และเงินกู้ยืมให้แก่โครงการขนาดใหญ่ และธุรกรรมวาณิชธนกิจทางด้านการเป็น 
ที่ปรึกษาทางการเงินในการซ้ือขาย ควบรวมกิจการ การร่วมทุน ( Joint Venture) และ/หรือ การขายธุรกิจ รวมถึงการจัด
จ าหน่าย รับประกันการจัดจ าหน่าย และการค้าตราสารหนี้  

กิจการการเงินธนกิจประกอบด้วย สายวาณิชธนกิจ สายธุรกิจหลักทรัพย์ และสายบริหารการเงิน  โดยสายวาณิช
ธนกิจรับผิดชอบดูแลในส่วนของธุรกิจโครงการและการจัดจ าหน่าย การรับประกันการจัดจ าหน่ายและการค้าตราสารหนี้ 
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  ส าหรับสายธุรกิจหลักทรัพย์ รับผิดชอบบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
ในขณะที่สายบริหารการเงินรับผิดชอบการบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินตามแนวทางที่ก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งมีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่อง และบริหารธุรกรรมการค้าเงินตรา
ต่างประเทศ  

กิจการการเงินธนกิจมุ่งมั่นน าเสนอนวัตกรรม ทางเลือก และการให้ค าปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า 
โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ประกอบกับ
ความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกับลูกค้าองค์กรช้ันน าและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งความสามารถในการจัดจ าหน่ายที่แข็งแกร่ง 
ท าให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 
ในปี 2557 ตลาดการเงินของไทยมีกิจกรรมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ น าหน้าตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

มีการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนจ านวน 553,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 จากปีก่อนหน้า และมีการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพื่อระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวนสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ให้กับองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ โดยการระดมทุนในตลาดทุนไทย ท าให้ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมีสัดส่วนการ
เติบโตที่โดดเด่น ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 

ความส าเร็จและความแข็งแกร่งในการด าเนินงานของสายลูกค้าธุรกิจลูกค้ารายใหญ่และกิจการการเงินธนกิจ
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่ธนาคารได้รับ ซ่ึงประกอบด้วย รางวัลธนาคาร
ไทยยอดเยี่ยมด้านสินเช่ือโครงการ จากนิตยสารดิเอเช่ียนแบงเกอร์ รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ จาก
นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ในประเทศไทย จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย  
รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากนิตยสารเอเชียมันนี่ รวมทั้งรางวัล Best Ministry of Finance’s 
Counterparty 2013 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

กิจกรรมส าคัญอื่น ๆ คือ 

 เป็นผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรให้แก่กระทรวงการคลังในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ด้วยการ

ด าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถรับแลกคืนพันธบัตรที่อายุ

น้อยกว่า 1 ปี กับพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า ซ่ึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยในการบริหารหนี้ของรัฐบาลให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดรองของพันธบัตรอีกด้วย  
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 เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ซ่ึงเป็นหุ้นกู้

ด้อยสิทธิมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย จ านวน 15,000 ล้านบาท ที่ออกโดยองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้แก่บริษัท  

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ที่มีมูลค่าการระดมทุนทั้งส้ิน 4,285 ล้านบาท โดยมีบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด เป็นทรัสตี นับเป็นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารคลังสินค้า 

 เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียว ในการร่วมปล่อยสินเช่ือให้กับโครงการ

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มูลค่าโครงการประมาณ 26,000 ล้านบาท ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า 

ขนอม จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งใน 

ประเทศไทย 

กลยุทธ ์

ธนาคารมุ่งมั่นท าหน้าที่พันธมิตรทางการเงินในระยะยาว เพื่อมอบโซลูช่ันทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
แก่ลูกค้า จัดสรรการระดมทุนทั้งในรูปของตราสารหนี้และตราสารทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ธนาคารน านวัตกรรมมาใช้ทั้งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รักษาความสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างผู้ออก
ตราสารและนักลงทุน เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ตลาด ทั้งแก่ลูกค้าผู้ออกตราสารหนี้ และผู้ที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

ธนาคารท างานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทในเครือได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง เพื่อให้บริการส าหรับลูกค้าอย่างครบถ้วน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเหมาะสม
กับความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นเป็นล าดับของตลาดทุนไทย 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบันเป็นหนึ่ง
ในบริษัทหลักทรัพย์ช้ันน าของประเทศ ด าเนินธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ให้ค าแนะน าการลงทุน การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บริการท าวิจัยและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมทั่วประเทศในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัท ดังจะเห็นได้จากลูกค้าจ านวนประมาณครึ่งหนึ่งที่
เปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2557 เป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะน าจากธนาคาร ในด้านเครือข่ายบริการ บริษัทมี
ส านักงาน 29 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ  
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ที่ส าคัญ บริษัทยังเป็นผู้น าตลาดในธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซ่ึงเป็นการให้สิทธินักลงทุนเพื่อซ้ือหรือ
ขายหลักทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

ในปี 2557 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจหลัก
เพียงอย่างเดียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าบุคคลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปี 2557 บริษัทมีก าไรสุทธิ 1,019 ล้านบาท และมีรายได้จ านวน 3,074 ล้านบาท ในขณะที่จ านวนบัญชี
ลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 44  

ด้านวาณิชธนกิจ ปี 2557 บริษัทประสบความส าเร็จในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering หรือ IPO) ให้กับบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) ซ่ึงเป็นตราสารหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond) ที่ออกแบบมา
เพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป หุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะส าหรับลูกค้ารายได้สูง (High Net Worth) หรือ 
นักลงทุนสถาบัน ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงคือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทยังน าเสนอเครื่องมือใหม่ 2 รูปแบบ เพื่อวิเคราะห์การลงทุนส าหรับลูกค้า  
ซ่ึงประกอบด้วย  Bualuang iTracker อันเป็นระบบรายงานที่รวบรวมธุรกรรมการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า  
มาประมวลผลในเชิงปริมาณแบบ Win/Loss Analysis เพื่อสรุปเป็นรายงานสะท้อนพฤติกรรมการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 
และ Bualuang iAlgo ซ่ึงเป็นระบบส่งค าส่ังซ้ือหรือขายหุ้นอัตโนมัติ ด้วยชุดค าส่ังคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดหรือสร้างเงื่อนไขในการส่งค าส่ังรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ค าส่ัง Stop Loss  
ทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านผู้แนะน าการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 

บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากใบส าคัญฯ ที่ออกโดยบริษัทสูงถึง
กว่าร้อยละ 55 ของปริมาณการซ้ือขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นใบส าคัญฯ  
ที่อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ตลาดใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมูลค่าการซ้ือขายในปี  2557 
รวมทั้งส้ิน 113,030 ล้านบาท  

บริษัทยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรม  
The Stock Master OIC (Online Investment Coach) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซ่ึงประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมอย่าง
มาก โครงการนี้เป็นเทรดดิ้งเรียลลิตี้ หรือ การแข่งขันทางด้านการลงทุนโดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 60 คน (ครึ่งหนึ่งของ 
ผู้เข้าแข่งขันมาจากเครือข่ายลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ) เข้ารับการอบรมการลงทุนพร้อมใช้เงินลงทุนจริงคนละ 
200,000 บาท โดยรายการนี้ออกอากาศสดทาง Bualuang iChannel กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ
บริษัทเพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านหลากหลายรูปแบบ ทั้งการอบรมในช้ันเรียน ไปถึงการ
ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ นอกเหนือจากการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ และน าเสนอ
รายงานการวิเคราะห์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง   
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กิจกรรมส าคัญอื่นๆ คือ 

 ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ในกิจกรรมและงานที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เช่น งานมหกรรมการเงิน 
Money Expo งานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี  SET in the City SET –TFEX Online Investor Fair และ 
งานมหกรรมการลงทุน SET-TFEX Money Channel  

 เปิดให้บริการสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอุดรธานีเพื่อตอบสนองจ านวนนักลงทุนที่เพิ่มขึน้
ในต่างจังหวัด สาขาอุดรธานีท าหน้าที่เป็นประตูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อรองรับปริมาณนักลงทุน  
ที่คาดว่าจะเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สาขาสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ 

 ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มของ Tokai Tokyo Financial 
Group ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงช่วยเปิดโอกาสในการเพิ่มปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้าน
หลักทรัพย์ และส่งเสริมให้นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมาลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย 

กลยุทธ ์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ยังคงด าเนินกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้า ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน การจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง 
รวมทั้งยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทุกประเภทของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุน
สถาบันสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์   บริษัทให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการให้ความรู้ การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ันต่างๆ  ตลอดจนการ
ถ่ายทอดสดกจิกรรมการประชาสัมพันธ์สัญจร และการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน 

กลยุทธ์นี้ยังรวมถึงการขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบซ้ือขา ยหลักทรัพย์ต่อไป  
ทั้งแอพพลิเคช่ันที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อมอบความสะดวกสบายส าหรับลูกค้า  

ในด้านความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยังคงให้ค าแนะน าลูกค้าในการเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์
กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริการดังกล่าวนับเป็นช่องทางส าคัญในการเพิ่มทั้งจ านวนบัญชีและยอดซ้ือขายหลักทรัพย์  
ยิ่งไปกว่านั้น บริการแนะน าลูกค้าในการเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์นี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า อันน าไปสู่
โอกาสส าหรับธุรกิจวาณิชธนกิจได้ในอนาคต 

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังคงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (บลจ. บัวหลวง) ก่อตั้งในเดือนมีนาคม 2535  ธุรกิจหลัก
ของ บลจ. บัวหลวง คือ การบริหารและจัดการกองทุน โดยอาศัยเครือข่ายสาขาของธนาคารและธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
เป็นช่องทางการจ าหน่าย  นอกจากนี้ บลจ. บัวหลวง ยังบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
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ปรัชญาการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง คือ Good Stock + Good Trade = Good Performance (การลงทุนในตรา
สารที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี + การจับจังหวะการเข้าซ้ือขายที่ดี = ผลตอบแทนที่ดี) แนวทางการด าเนินธุรกิจของ บลจ.  
บัวหลวง คือเน้นการลงทุนในเชิงรุก (Active-Investment Approach) แสวงหาแนวทางการลงทุนหลัก(Theme) และมี
วิสัยทัศน์ต่อการลงทุนที่ชัดเจนและให้ผลในเชิงปฏิบัติ บลจ. บัวหลวง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักลงทุน
เป็นอย่างดี จากผลการด าเนินการที่โดดเด่นมาโดยตลอด 

ในด้านความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ บลจ. บัวหลวง ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่สาขาธนาคาร 
เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บลจ. บัวหลวง อย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้ บลจ. บัวหลวง 
ยังเป็นผู้น าในการให้ความรู้แก่นักลงทุน ทั้งในรูปของสัมมนากึ่งวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ ซ่ึงส่วนใหญ่
ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ รายการทางโทรทัศน์ และการสัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ บทความในหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ บลจ . บัวหลวง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินส าหรับนักลงทุน
และบุคคลทั่วไป 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ 

ปี 2557 เป็นปีแห่งความส าเร็จของบริษัทเช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร
จัดการทั้งส้ิน 518,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.8 จากปีก่อนหน้า ธุรกิจหลักทั้ง 3 ประเภท
ของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง โดยธุรกิจกองทุนรวมมีสินทรัพย์เป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของสินทรัพย์โดยรวม ในขณะที่
ธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล มีสินทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 14 และร้อยละ 3 ตามล าดับ  

ในปี 2557 บริษัทได้เสนอขาย “กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)” นับเป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนใน
กิจการที่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอขาย “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON)” กองทุนเปิดที่มีนโยบาย
ลงทุนโดยตรงในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Nomura Japan Strategic Value Fund ซ่ึงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น 

กิจกรรมส าคัญอื่นๆ คือ 

 พัฒนาบริการผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ
บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ ช่องทางดิจิทัลเหล่านี้ได้รับความนิยมเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะจากนักลงทุนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการท าตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลอีกด้วย 

กลยุทธ ์

การแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวมมีมากขึ้นเป็นล าดับ โดยแต่ละบริษัทพยายาม
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซ้ือกองทุนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงน าเสนอกองทุน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากแผนการลงทุนและความต้องการทางการ
เงินของลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน บริษัทจึงออกแบบกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ล ะ
กลุ่ม  
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บลจ. บัวหลวง มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านช่ือเสียงและแบรนด์ของบริษัท ผ่านกิจกรรมทาง
การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และยังคงวางเป้าหมายเพื่อ
ดึงดูดและรักษาบุคลากร ซ่ึงได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนให้คงอยู่กับองค์กร ตลอดจนยกระดับมาตรฐานและการ
ให้บริการของบริษัทสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ช่องทางการให้บริการ  

ธนาคารน าเสนอบริการทางการเงินผ่านช่องทางการให้บริการที่ทันสมัยและครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม  
ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้น าในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งด้านจ านวนสาขา เครือข่ายเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ  ทั้งนี้นอกจากเครือข่ายสาขาที่ให้บริการเป็นหลักแล้ว  ธนาคารยังได้พัฒนาช่องทางการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง)  บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลือ่นที่ (บัวหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)  เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน
สดอัตโนมัติ เครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส านักธุรกิจและส านักธุรกิจย่อยจ านวนมากเพื่อ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ 

เครือข่ายสาขาและส านักธุรกิจ   

ธนาคารมีการประเมินโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ธนาคารมีสาขาเป็นจ านวนกว่า 1,190 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ธนาคารได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานของ
สาขาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดต้นทุนการปฏิบัติการ โดยรวบรวมงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ มาไว้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงพื้นที่ของสาขาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ให้บริการทางการเงินแกลู่กค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

นอกเหนือจากเครือข่ายสาขาแลว้ ธนาคารยังได้ให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีกผ่านส านักธุรกิจ
และส านักธุรกิจย่อยจ านวนกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ   โดยในแต่ละส านักธุรกิจจะมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร  ส าหรับส านักธุรกิจย่อยจะมีขนาดเล็กกว่า  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับส านักธุรกิจ 

นอกจากสาขาในประเทศแล้ว  ธนาคารยังมีการให้บริการผ่านเครือข่ายในต่างประเทศจ านวน  29 แห่งและ
ส านักงานผู้แทน 1แห่ง คลอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก  ดังนี้ 
สถานที่ตั้ง  สาขา วันที่เปิดท าการ 
ฮ่องกง สาขาเวสต์เทิร์น เปิดเป็นสาขาแรกในปี 2497 และปิดท าการในปี 2546 
 สาขาย่อยเกาลูน 12  ตุลาคม         2503 
 สาขา Central District   1  กุมภาพันธ์  2504   

ญี่ปุ่น สาขาโตเกียว 10  ธันวาคม     2498 
 สาขาโอซาก้า 13  เมษายน      2513 

สิงคโปร ์ สาขาสิงคโปร์ 30  มีนาคม       2500 

สหราชอาณาจักร สาขาลอนดอน 24  มิถุนายน     2500 

สหรัฐอเมริกา สาขานิวยอร์ค    2   เมษายน       2527 (เป็นส านักงานผูแ้ทนตั้งแต่ปี 2508) 

ไต้หวัน สาขาไทเป 24  พฤษภาคม  2508 
 สาขาย่อยเกาสุง 27  ตุลาคม       2533 
 สาขาย่อยไทจง 12  ตุลาคม       2538 
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สถานที่ตั้ง  สาขา วันที่เปิดท าการ 
อินโดนีเซีย สาขาจาการ์ต้า 

สาขาย่อยสุราบายา 
สาขาย่อยเมดาน 

24  มิถุนายน    2511 
29  มีนาคม      2555 
  6  พฤศจิกายน 2556 

เวียดนาม สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ 15  กรกฎาคม   2535 
 สาขาฮานอย 25  พฤษภาคม   2552  (เป็นส านักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2536) 

ลาว สาขาเวียงจันทน์  5  สิงหาคม     2536 

ฟิลิปปินส์ สาขามะนิลา 11  สิงหาคม    2538 

มาเลเซีย (ในนาม
บริษัทย่อย 
Bangkok Bank 
Berhad) 

กัวลาลัมเปอร์ 
Jalan Bakri 
Taman Molek   
Penang Auto - City  
Bandar Botanic Klang  

  23  มกราคม      2502  
  5  เมษายน    2553 
12  เมษายน    2553 
  8  ตุลาคม     2553 
14  กุมภาพันธ์ 2554 

จีน (ในนาม
บริษัทย่อย 
Bangkok Bank 
(China) 
 

สาขาเซี่ยงไฮ้ 
สาขาปักกิ่ง 
สาขาเซียะเหมิน 
สาขาเสิ่นเจิ้น 
สาขาฉงซิ่ง 
สาขาย่อยในเขตการค้าเสรีน าร่องเซี่ยงไฮ้ 

10  ธันวาคม    2536  
25 ธันวาคม     2548 (เป็นส านักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2529) 
 6   มีนาคม     2541 
12  ตุลาคม     2552 (ย้ายมาจากสาขาซัวเถาที่เปิดตั้งแต่ปี 2535) 
14  มีนาคม    2557 
23  ธันวาคม  2557 

เมียนมาร ์ ส านักงานตัวแทนย่างกุ้ง  18  สิงหาคม  2538 

กัมพูชา สาขาพนมเปญ 30  ธันวาคม  2557 

จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่สาขาของธนาคารทุกแห่ง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีจุด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Booth) จ านวน 84 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังร่วมมือกับเวสเทิร์น 
ยูเนี่ยนในการให้บริการโอนเงินผ่านเครือข่ายของเวสเทิร์นยูเนี่ยนที่ครอบคลุมจุดบริการกว่า 500,000 แห่งในกว่า 200 
ประเทศทั่วโลก ลูกค้าจึงสามารถเลือกใช้บริการในจุดที่ใกล้ที่สุดได้ 

เครือข่ายเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสด 

ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการและติดตั้งเครือข่ายเอทีเอ็มทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ธนาคารมี
เครื่องเอทีเอ็มกว่า  8,870 เครื่อง และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกว่า 1,230 เครื่องซ่ึงให้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยมีเครือข่าย
ที่ครอบคลุมทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงสถานที่ต่างๆ ทั้งในเขตนครหลวงและในต่างจังหวัด  เช่น ร้านสะดวกซ้ื อ 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน สนามบิน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้
บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตบีเฟิสต์ในการท าธุรกรรมที่หลากหลายจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร เช่น การถอนเงินสด 
การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากทั้งของธนาคารและต่างธนาคาร การช าระค่าสินค้าและบริการ การช าระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุน การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการช าระเงินโดยการหักบัญชีโดยตรง  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการแจ้งเตือนเมื่อมีการ
โอนเงินจากบัญชีของลูกค้า การสมัครใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและบริการธนาคารทางโทรศัพท์เครื่อนที่ 
นอกจากนี้ เครื่องเอทีเอ็มยังสามารถให้บริการบัตรของธนาคารอื่นในเครือข่าย NITMX และบัตรจากต่างประเทศเช่น 
VISA / Master Card / UnionPay / American Express / JCB / Pongsawan Bank เป็นต้น     
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บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)  

ธนาคารให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า  
นอกเหนือจากการให้บริการที่สาขา โดยลูกค้าสามารถท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ( Tele-Banking) 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง การโอนเงินให้บุคคลที่
สามซ่ึงมีบัญชีกับธนาคาร การช าระเงินที่ใช้จ่ายโดยบัตรเครดิต การช าระค่าสินค้าและบริการตามที่ตกลง การช าระภาษี  
การเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ การซ้ือขายกองทุนเปิด  การท ารายการหรือขอใช้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีของตนเอง เช่น 
การแจ้งสมุดเงินฝากหาย การแจ้งบัตรเครดิตหาย  การอายัดบัตรเอทีเอ็ม การเปลี่ยนแปลงวงเงินเครดิตและการถอนเงิน 
เป็นต้น นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสอบถามข้อมูลและสถานภาพของบัญชี เช่น ยอดเงินคงเหลือ รายการโอนเงิน  
การช าระเงิน สถานภาพของเช็ค และรายการอื่นๆ  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ของธนาคาร เช่น ที่ตั้งของเครื่องเอทีเอ็มของ
สาขา ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารผ่านทางระบบ
โทรสารได้ ส าหรับลูกค้า Bualuang Exclusive ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ได้จัดให้มีพนักงานที่มีความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการไว้ส าหรับให้บริการเป็นการพิเศษ  

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวงไอแบงก์ก้ิง)  

จากจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารจึงได้พัฒนานวัตกรรมและช่องทางการ
ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการทางการเงินของลูกค้า  
โดยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งเป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้แบบออนไลน์ เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นทั้งของ
ธนาคารกรุงเทพและต่างธนาคาร บริการอายัดเช็คและสมุดคู่ฝาก บริการส่ังซ้ือสมุดเช็คแบบออนไลน์ รวมถึงบริการ
ช าระค่าสินค้าและบริการ บริการซ้ือขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริการแนะน าเปิดบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพย์ บริการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน RMF/LTF ด้วยบัตรเครดิต และบริการเอกสารกองทุนรวม เป็นต้น 
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ที่สาขาตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี หรือสมัครได้
ด้วยตนเองที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือเว็บไซต์ของธนาคาร  

บริการธนาคารทางโทรศัพท์เคล่ือนที่ (บัวหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง) 

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ โทรศัพท์เคลือ่นที่ประเภท Smartphone และ Tablet ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด ประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน และความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีรอบกายมาช่วยจัดการเรื่องบางอย่างในชีวิตประจ าวัน ธนาคารเปิดให้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ช่ือบริการว่า “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ Bualaung mBanking”  ซ่ึงลูกค้าสามารถ download 
application บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง เพื่อใช้งานกับ Smartphone และ tablet ทุกระบบปฏิบัติการตาม Lifestyle ได้แก่ iOS 
(iPhone และ iPad), Android และ Windows Phone โดยมีฟังก์ช่ัน ได้แก ่ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวของ
บัญชีเงินฝาก ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร/ช าระเงินค่าบัตรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน/ช าระเงินแบบ
ง่ายๆ ด้วยการ scan barcode หรือ QR code ที่อยู่บนใบแจ้งหนี้ ซ้ือและขายกองทุนเปิดทั่วไปและกองทุน RMF/LTF 
รวมถึงการค้นหาเครื่อง ATM และสาขาของธนาคาร  
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ส าหรับฟังก์ช่ันที่โดดเด่นของธนาคาร คือ “Quick Balance” หรือการเช็คยอดเงินทันใจ เป็นฟังก์ช่ันใหม่ใน
การดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี ที่อ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการมากย่ิงขึ้น โดยเมื่อลูกค้าเปิดแอพพลิเคช่ัน 
และเลื่อนแท็บบนหน้าจอก็จะดูยอดเงินได้ทันที  ซ่ึงเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่น าเสนอฟังก์ช่ันนี้เพื่อความ
สะดวกของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ส าหรับ Application version iPad จะมีฟังก์ช่ันพิเศษเพิ่มขึ้น โดยสามารถแสดงข้อมูล
ของลูกค้าในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย ได้แก่ สัดส่วนของสินทรัพย์ สัดส่วนประเภทการลงทุน สัดส่วนการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิต เป็นต้น  

ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่อง ATM และสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยส าหรับลูกค้าที่ใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) อยู่แล้วสามารถ download application บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
และเข้าใช้งานได้ทันที โดยใช้รหัสผ่านที่มีอยู่แล้ว 

บริการทางการเงินออนไลน์ส าหรับลูกค้าธุรกิจ  

ธนาคารได้พัฒนาและน าเสนอบริการทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายและเช่ือถือได้เพื่อสนับสนุนลูกค้า
ธุรกิจในประเทศ  โดยลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีกสามารถใช้บริการทางการเงินออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตด้วย
บริการ บิซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหว และบริหารบัญชีได้ด้วยตนเองทุกวัน เช่น  
การโอนเงิน การช าระค่าสินค้าและบริการ และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น และ ธนาคารได้เพิ่มบริการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านบริการ บิซ ไอแบงก์ก้ิง (Biz iBanking) ทั้งนี้ ธุรกรรมการเงินผ่านบริการบิซ ไอแบงก์
กิ้ง (BIZ iBanking) มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเครื่องโทเค็น (Token) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ออกรหัสลับใหม่ให้ 
ทุกครั้งเมื่อใช้บริการ 

ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สามารถใช้บริการทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บริการคอร์ปอเรท ไอแคช 
(Corporate i-Cash) บัวหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) บริการบัวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เป็นต้น  

บริการคอร์ปอเรทไอแคช (Corporate i-Cash)  เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยในการบริหารกระแสเงินสด
ของบริษัท ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างครบวงจร อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการด าเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Real Time processing) ของธนาคาร   ทั้งบริการช าระเงิน (Payments) บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ 
(Collections) บริการเพื่อการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) รวมถึง บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน  
(e-Statement)  นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเช่ือมต่อโดยตรงกับระบบ Enterprise Resource Planning ‘ERP’ ของบริษัท 
เพื่อส่งค าส่ังให้กับธนาคารโดยตรงได้อีกด้วย 

บริการบัวหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็นบริการสินเช่ือและช าระเงินออนไลน์ในรูปแบบเครือข่าย 
(Supply Chain) ซ่ึงสนับสนุนธุรกรรมการค้าระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางกับตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเหล่านี้ใน Supply Chain โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความสะดวกและความยืดหยุ่นด้านการเงินและการอนุมัติ
วงเงินออนไลน์ ท าให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายยอดขายได้เนื่องจากสามารถใช้วงเงินสินเช่ือที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมีบริการบัวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เพื่อลูกค้าธุรกิจส่งออกและน าเข้าส าหรับการท าธุรกรรมออนไลน์
ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การท าเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นต้น 

 

 

 



  แบบ 56-1 

ข้อ 2 หน้าที่ 20 
 

บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และเครือข่ายจุดการให้บริการ (Point-of-Sales) 

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก เช่น การเสนอสิทธิ
ประโยชน์หลากหลายส าหรับผู้ถือบัตร  ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธ์และการให้บริการที่มีคุณภาพกับ
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  ธนาคารได้พัฒนาเครือข่ายร้านค้าที่มั่นคงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สาขาที่มีอยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงท าให้ธนาคารสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ร้านค้า  
นอกจากนี้ ธนาคารได้น าเทคโนโลยีชิพอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง มาใช้กับบัตรเครดิตของ
ธนาคาร  

ในส่วนของบัตรเดบิต ธนาคารได้น าเสนอบัตรเดบิตบีเฟิสต์สมาร์ทพร้อมเทคโนโลยี EMV  chip เป็นธนาคาร
แรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการน าเสนอบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท 
ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่สามารถใช้เป็นบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรเดียว ส าหรับปี 2557 ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยการออก
บริการ ‘บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท’ ร่วมกับบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด ในเครือบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปโฉมใหม่ที่ผสาน บัตรเดบิตเข้ากับ ‘แรบบิท’ ซ่ึงเป็น
ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบแรกในประเทศไทย ที่มีระบบตั๋วร่วมระหว่าง รถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารประจ า
ทางด่วนพิเศษ และเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ทั้งยังน าไปใช้ซ้ือสินค้าและบริการจากร้านค้าและพันธมิตร
มากมาย ช่วยเพิ่มความความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ให้แก่ลูกค้าธนาคาร
ได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้น าเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต Purchasing Card ซ่ึงเป็นบัตรเดบิตที่ธนาคารออก
ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของรัฐและ บริษัทค้าส่งและค้าปลีกในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ส าหรับใช้ช าระค่าสินค้าบริการ
ภายในประเทศ เช่น บัตรเดบิต Purchasing Card ส าหรับผู้ซ้ือทองค า โดยสามารถใช้แทนเงินสดในการซ้ือทองค า  
บัตร Tax Smart Card  ที่ธนาคารออกร่วมกับกรมสรรพากรเพื่อใช้ช าระภาษี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้
เงินสด และเพิ่มความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในการช าระเงินของลูกค้าทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลของ
ธนาคาร 
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หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ  

ศูนย์สนับสนุนการให้บริการ 

ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโดยรวบรวมงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ ไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ 
และท าการปรับปรุงพื้นที่สาขาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดและการให้บริการแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น  และสามารถ
พัฒนางานด้านปฏิบัติการให้มีต้นทุนต่ าลง  มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่างๆ  มีการควบคุม
คุณภาพ  มีความถูกต้องและมีความรวดเร็ว พนักงานมีความรู้ความช านาญ ส่งผลดีต่อการวางแผนงานของผู้บริหารและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง 

  ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ มีหน้าที่ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน าเข้า (Trade Finance Center) ดูแลการท ารายการ และงานปฏิบัติการ

สนับสนุนการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการการค้าต่างประเทศ เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเช่ือ
เพื่อการส่งออกและน าเข้า เป็นต้น 

- ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร (Account Maintenance and Service Center)  ดูแลการปรับปรุงข้อมูลลูกค้า 
และสนับสนุนงานสาขาในประเทศในด้านการบริหารงานทั่วไป  

- ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา (Business Loan Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเช่ือธุรกิจประเภท
ที่มิใช่เงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก 

- ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ (Revolving Credit Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเช่ือธุรกิจ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก 

- ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่  (Corporate Business Loan Center) 
ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเช่ือธุรกิจทุกประเภทส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 

- ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค (Consumer Loan Center) ดูแลงานเอกสาร พิธีการและการอนุมัติสินเช่ือ
ส าหรับลูกค้าบุคคล 

- ศูนย์หลักประกันและจดจ านอง (Appraisal & Mortgage Center) ดูแลการประเมินราคาหลักประกัน
และการจดจ านอง 

- ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค (Cheque Processing Center) ดูแลระบบการช าระเงินด้วยเช็คของธนาคาร โดย
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 
12 เมษายน 2555 – วันที่ 12 เมษายน 2558 

- ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ (Phone Banking Center) ดูแลระบบข้อมูลและข้อมูลการท ารายการผ่าน
ระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008  ซ่ึงมี
ผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

- ศูนย์บริการเอกสาร (Document Logistic Center)  ดูแลการรับส่งเอกสารระหว่างสาขาเต็มรูปแบบ  
สาขาไมโคร ส านักธุรกิจ ส านักธุรกิจย่อย ส านักงานใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ 

- ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Troubled Debt Restructuring Processing Center)  ดูแล
งานท าสัญญา การบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานและการรับช าระหนี้ของลูกค้าที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

- ศูนย์ปฏิบัติการเงินสด (Cash Processing Center) ดูแล จัดเก็บรักษา บริหารเงินสด บริการเงินสด และ
จัดสรรเงินสดคงเหลือให้กับสาขาทั่วประเทศ 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจธนาคาร ธนาคารกรุงเทพได้ลงทุนจ านวน
มากในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในขณะที่ยังคงรักษา
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ลูกค้าจึงวางใจได้ในความเที่ยงตรงและความปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ผ่านธนาคาร 

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ธนาคารได้ปรับปรุงเครือข่ายระบบการส่ือสาร 
ระบบช าระเงิน และปรับกระบวนการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ที่ส าคัญได้แก่ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: ธนาคารยังคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ระบบมีเสถียรภาพและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

 ด้านความปลอดภัย: ธนาคารมีการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของลูกค้า  รวมทั้งยังทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เป็นประจ า 

 ด้านการพัฒนาระบบ: มีการทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
โดยในปี 2557 ธนาคารได้ปรับปรุงเว็บโฮสติ้ง รวมทั้งเริ่มปรับปรุงศูนย์บริการลูกค้า 

ทรัพยากรบุคคล  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของธนาคาร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะมาถึง ธนาคารจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น า การว่าจ้างและรักษาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากร: ศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารได้เพิ่มหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่หลายหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษและจีน หลักสูตรบริหาร และหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง อาทิ ทักษะ
ทางการส่ือสารและปฏิสัมพันธ ์

 การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน: ธนาคารจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี เพื่อความงดงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกสบายในการท างานของบุคลากร  

 สวัสดิการพนักงาน: เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองพนักงานด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดี 
ธนาคารได้ริเริ่มด าเนินการและจัดกิจกรรมสนับสนุนในรอบปีที่ผ่านมาหลายด้าน เช่น การปรับปรุงศูนย์
สุขภาพของอาคารส านักงานใหญ่ ด้วยการจัดท าลู่ ว่ิงใหม่และติดตั้งเครื่องออกก าลังกายเพิ่มเติม  
การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในสโมสรกีฬาบางนา ซ่ึงประกอบด้วย สนามแบดมินตันและสระ
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ว่ายน้ า นอกจากนี้ ยังเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพ ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจ า
ทุก 2 เดือน รวมทั้งการตรวจสุขภาพฟรี ส าหรับพนักงานปัจจุบันและพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว  

 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล: ธนาคารพัฒนาเครื่องมือและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มใหม่เข้ามาช่วยในการติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันผ่านระบบอินทราเน็ตใหม่ของธนาคาร 

 การจ้างงานและรักษาบุคลากร: ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน แต่
ธนาคารยังคงประสบความส าเร็จในการจัดรับพนักงานและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของธนาคาร ซ่ึงเกิดจาก การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี การมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เคารพซ่ึงกันและกัน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการท างานเป็นทีม 
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2.2    การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1  ระบบธนาคารพาณิชย์และภาวะการแข่งขัน   

การที่เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวในอัตราต่ าส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ และท าให้
ก าไรของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบขยายตัวในอัตราชะลอลงจากร้อยละ 17.3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.0ในปี 2557 
อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 1.32 

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ต้นทุน
ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักจากต้นทุนดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และการชะลอตัวของสินเช่ือภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากธนาคารต่างๆมีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับความต้องการ
สินเช่ือที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่มี
ความส าคัญส าหรับธนาคาร โดยมีสัดส่วนค่อนข้างทรงตัวที่ร้อยละ 20.2 ของรายได้ ขณะที่ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 20.0  

ในปี 2557 เงินรับฝากของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในขณะที่สินเช่ือขยายตัวในอัตราที่ลดลง
จากร้อยละ 11.0 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.0 ในปีนี้ สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 6.2 สินเช่ือธุรกิจรายกลางและ
รายปลีกขยายตัวร้อยละ 2.2 ขณะที่สินเช่ืออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 7.4 

สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบคงที่ที่ร้อยละ 2.15 ของสินเช่ือรวม ทั้งนี้ ธนาคาร
พาณิชย์ทั้งระบบมีสัดส่วนเงินส ารองที่มีต่อเงินส ารองพึงกันอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 169.4 

การที่ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงและ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 และ 13.7 ตามล าดับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกใบอนุญาต
ให้ธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทในเครือ (Subsidiary) ในประเทศไทยได้ (ซ่ึงตาม
ข้อก าหนดธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารต่างชาติดังกล่าวสามารถจัดตั้งสาขาได้ไม่เกิน 20 สาขา 
ทั่วประเทศ) นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ในภูมิภาคเพื่อด าเนินการตามกรอบการร่วมมือทาง
การเงินของอาเซียน (ASEAN Financial Integration Framework) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการในตลาด
การเงินในภูมิภาคภายในปี 2563  

พัฒนาการต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้ภาคการธนาคารของไทยมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศรวม 17 แห่งและธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินกิจการใน
ประเทศอีก 13 แห่ง ดังนั้น แต่ละธนาคารจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนี้ โดยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านสถานภาพทาง
การเงินและเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ เพื่อให้พร้อมส าหรับสภาพแวดล้อมใหม่ทางธุรกิจที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงตารางแสดงสินทรัพย์ เงินให้สินเช่ือและเงินรบัฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แหง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท 

 สินทรัพย์ เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก 

ธนาคารกรุงเทพ 2,759,890 1,782,233 2,058,779 
ธนาคารกรุงไทย 2,739,366 1,897,989 2,151,641 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,699,703 1,777,135 1,895,343 
ธนาคารกสิกรไทย 2,389,137 1,527,080 1,629,831 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,214,268 1,012,761 837,556 
ธนาคารทหารไทย 810,167 530,360 571,625 
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2.2.2   จุดเด่นในการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร 

ตลอดเวลากว่า 70 ปี ธนาคารได้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการทางการเงินในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
ด้านเงินให้สินเช่ือ  ด้านเงินฝาก การบริหารความเสี่ยง การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  สถานะเงินกองทุนและสภาพคล่อง  
จนกลายเป็นจุดเด่นของธนาคาร  และด้วยจุดเด่นดังกล่าวได้ส่งผลให้ธนาคารสามารถรักษาความเป็นผู้น า และมีศักยภาพ
ในการขยายตัวไปพร้อมกบัการเติบโตในภาคธุรกิจไทย  โดยธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาจุดเด่นเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา 
เพื่อรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  นอกจากนี้ธนาคารยังคงสร้างและรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้าซ่ึงเป็น
หัวใจและรากฐานส าคัญในการขยายธุรกิจของธนาคาร 

การเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในภูมิภาค 

ช่ือเสียงของ “ธนาคารกรุงเทพ” เป็นหนึ่งในช่ือธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในประเทศ โดย
ได้รับความไว้วางใจและเช่ือถือจากลูกค้า ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในลักษณะของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่
บ้าน” อย่างต่อเนื่อง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2.7 ล้านล้านบาท มีเครือข่ายสาขากว่า 1,190 
แห่ง ส านักธุรกิจและส านักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ และเครือข่ายในต่างประเทศ 30 แห่งครอบคลุม 14 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก  

ธนาคารเป็นผู้น าด้านเงินให้สินเช่ือลูกค้าธุรกิจ โดยมีฐานเงินให้สินเช่ือนิติบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  
ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างธนาคารและลูกค้า รวมทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ท าให้ธนาคาร
สามารถรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการสินเช่ือเพื่อลงทุนหรือด าเนินกิจการที่
เกี่ยวกับโครงการในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล นอกจากนี้ สองในสามของจ านวนสาขาของธนาคารตั้งอยู่ใน
ต่างจังหวัด  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการขยายการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับโอกาสทางธุรกิจจาก
การขยายตัวของความเป็นเมืองตามนโยบายของรัฐบาล 

ธนาคารได้ขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ โดยด าเนินธุรกิจในต่างประเทศมานานกว่า 60 
ปี ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว 
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเมียนมาร์  โดย ณ ส้ินปี 2557 เงินให้สินเช่ือของกิจการธนาคาร
ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.7 ของเงินให้สินเช่ือรวม ซ่ึงเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย ลูกค้าธุรกิจ
สัญชาติไทยได้ทยอยขยายธุรกิจไปสู่ส่วนต่างๆ ของภูมิภาค ซ่ึงตัวเลขการลงทุนดังกล่าวเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในช่วง 2-3 
ปีที่ผ่านมา  การที่ธนาคารเป็นผู้น าด้านเครือข่ายต่างประเทศในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  ประกอบกับการขยายตัวของ
การลงทุนจากในประเทศไปยังต่างประเทศ และจากต่างประเทศมายังไทย  เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ธนาคารได้รับ
โอกาสทางธุรกิจจากการรวมตัวของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ฐานบัญชีเงินฝากในประเทศที่กว้างขวาง 

จากการมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดหลัก ๆ ของประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของธนาคาร
กับคนในท้องถิ่นและบริษัทเอกชน ตลอดจนช่ือเสียงอันยาวนานของธนาคาร ท าให้ธนาคารมีฐานลูกค้าเงินฝากที่
แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินฝากรวม
จ านวน 2,058,779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของหนี้สินรวม และมีจ านวนบัญชีเงินฝาก 17 ล้านบัญชี เงินฝากส่วน
ใหญ่ของธนาคารมาจากลูกค้าบุคคล ถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญของธนาคารที่จะสนับสนุนการเติบโตในอนาคต 
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 การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและมีส ารองหนึ้สูญในระดับสูง 

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเส่ียงที่รอบคอบ ดังจะเห็นได้จากนโยบายในการอนุมัติสินเช่ือที่เข้มงวด 
ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาและการอนุมัติ ซ่ึงส่งผลให้ อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ืออยู่ใน
ระดับต่ ามาโดยตลอด (จากร้อยละ 3.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มาเป็นร้อยละ 2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 
นอกจากนี้ ธนาคารยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายความระมัดระวังดูแลให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ 
ซ่ึงท าให้ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย โดยธนาคารมีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 158.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 
ร้อยละ 204.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นโยบายการบริหารความเส่ียงที่รอบคอบของธนาคารดังกล่าว ท าให้ธนาคาร
สามารถรองรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก ตลอดจนสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
ไทย และปัญหาอุทกภัยในปี 2554 ได้ค่อนข้างดี 

ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้สามารถประเมิน และเฝ้าติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง” ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อว่า
การบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบและการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่ส่งผลให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว 

เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  

ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารมีผลการด าเนินงานที่มั่นคงแม้จะมีสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออ านวยหลายครั้ง เช่น 
วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย  การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส  วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก สถานการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองในประเทศ รวมถึงปัญหาอุทกภัยในปี 2554 โดยนับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อย
ยังคงมีอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิเฉลี่ยสะสมอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 14.2  

ความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิสะท้อนถึงการมีแหล่งรายได้ที่มีความมั่นคง
หลากหลาย การเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย อันประกอบด้วยรายได้จากค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ช่วยลด 
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารเช่ือมั่นว่านโยบายการขยายสินเช่ือด้วยความรอบคอบและ 
การกระจายสินเช่ือตามลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการรักษาระดับการตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญ ท าให้ธนาคารมี
สถานภาพที่มั่นคงและพร้อมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนได้ดี อันจะส่งผลให้ธนาคารสามารถสร้างผลก าไรได้
อย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายต่างๆ  

ผู้น าด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง 

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายการด ารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์และการขยายตัว
ทางธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
เช่ือว่า การใช้นโยบายการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง จะเอื้ออ านวยการท าธุรกิจของธนาคารใน
ระยะยาว ดังจะเห็นได้จากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง อยู่ในระดับสูง 
รวมทั้งมีอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากในระดับต่ า เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รายอื่นในประเทศ   
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 17.4 และ 15.1 ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของ Basel III ที่ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 6.0 ตามล าดับและสูงกว่าระบบธนาคารพาณิชย์ที่มี
อัตราดังกล่าวที่ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 13.7 ตามล าดับ นอกจากนี้ธนาคารมีอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อ 
เงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 86.6 ต่ ากว่าอัตราเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับร้อยละ 96.1 

ความแข็งแกร่งของธนาคารในด้านเงินกองทุน ท าให้ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ดีเยี่ยม และ
ท าให้ธนาคารสามารถผ่านพ้นความผันผวนตามวงจรธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารเช่ือว่า นโยบายการบริหาร
เงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างระมัดระวังในระยะยาวจะเอื้ออ านวยให้ธนาคารสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาส
ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น และเมื่อรวมกับฐานบัญชีเงินฝากที่มั่นคงซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญของธนาคารแล้ว  
จะสามารถช่วยให้ธนาคารมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อโอกาสทางธุรกิจมาถึง  อีกทั้งยังช่วยให้ธนาคารมีความ
ยืดหยุ่นในการจัดการกับความต้องการด้านเงินกองทุน และสภาพคล่องในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ    

2.3.1 การจัดหาเงิน  

 แหล่งที่มาของเงินทุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส าคัญประกอบด้วย เงินรับฝาก
จ านวน 2,058,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.6 ส่วนของเจ้าของจ านวน 323,491 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ านวน 140,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 และรายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สินจ านวน 140,048 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1  

ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส าคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ านวน 
1,782,233 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ านวน 
532,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 และเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จ านวน 383,210 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2557 2556 2555 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
เงินรับฝาก  2,058,779 74.6 1,935,272 74.5 1,834,654 75.8 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน 140,048 5.1 124,296 4.8 127,088 5.3 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 140,845 5.1 140,147 5.4 108,758 4.5 
อ่ืน ๆ 96,575 3.5 100,740 3.9 78,143 3.2 
รวมหนี้สิน 2,436,247 88.3 2,300,455 88.6 2,148,643 88.8 
รวมส่วนของเจ้าของ 323,643 11.7 296,052 11.4 272,096 11.2 

รวมแหล่งที่มาของเงินทุน 2,759,890 100.0 2,596,507 100.0 2,420,739 100.0 

 

ธนาคารมีบริการบัญชีเงินฝากหลายประเภท ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน (ไม่จ่ายดอกเบี้ย)  เงินฝากออมทรัพย์ 
เงินฝากประจ าซ่ึงมีก าหนดเวลาระหว่าง 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี  เงินฝากประจ าอัตราพิเศษ และ
เงินฝากประจ าที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดในแต่ละช่วงเวลา (Step Plus) ทั้งนี้ธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตามสภาวะตลาดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมอัตราการเติบโตของเงินฝาก  
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ตารางแสดงรายละเอียดเงินรบัฝากของธนาคารแยกตามระยะเวลาที่ครบก าหนด 

หน่วย :  ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2557 2556 2555 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ภายใน 1 ป ี 2,042,899 99.2      1,875,403 96.9 1,811,782 98.8 
เกินกว่า 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 15,880 0.8           59,869 3.1     22,872 1.2 

รวม 2,058,779 100.0      1,935,272 100.0 1,834,654 100.0 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี จ านวน 2,042,899  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.2 ของเงินรับฝากรวม ส่วนเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน  
5 ป ีมีจ านวน 15,880 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของเงินรับฝากรวม  

 การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   

ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน  (ALCO) จะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด สภาวะการแข่งขัน สภาพ
เศรษฐกิจ และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เป็นต้น และปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิจ และสภาพ
คล่องของธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับเงินฝากของธนาคาร และมี
ผลต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ 

ปัจจุบันธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกันตามประเภทของเงินฝาก และประเภทของผู้ฝาก โดยใน
ด้านประเภทของเงินฝาก ธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน (ไม่จ่าย
ดอกเบี้ย) เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 
และเงินฝากประจ าอัตราพิเศษ ส่วนในด้านผู้ฝาก ธนาคารพิจารณาแบ่งกลุ่มลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า
ออกเป็นลูกค้าบุคคล ลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ ลูกค้าสถาบันการเงิน เป็นต้น ส าหรับเงินฝากประจ า 
ธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแยกตามวงเงินด้วย ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดจ่ายส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละขณะ ส าหรับเงินฝากประจ าซ่ึงมีก าหนดเวลา ดอกเบี้ยที่จ่ายจะเป็นอัตราคงที่ โดย
เมื่อเงินฝากประจ ามีก าหนดเวลานั้นได้มีการต่ออายุการฝากเงินแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส าหรับช่วงเวลาการต่ออายุการ
ฝากเงินจนถึงวันครบก าหนดในคราวต่อไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ต่ออายุการฝากเงิน ขณะที่การก าหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน  
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ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือโดยเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร  
         (ค่าเฉลี่ยรายปี) 

 2557 2556 2555 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย    

เงินฝากออมทรัพย์ 0.61% 0.74% 0.77% 

เงินฝากประจ า 3 เดือน 1.27% 1.78% 2.09% 

เงินฝากประจ า 6 เดือน 1.49% 2.11% 2.44% 

เงินฝากประจ า 12 เดือน 1.84% 2.42% 2.81% 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย    

MOR 7.40% 7.38% 7.40% 

MLR 6.78% 6.99% 7.12% 

MRR 8.00% 7.96% 7.87% 

อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารเฉลี่ย 2.24% 2.69% 3.08% 

 
2.3.2  การให้สินเชื่อ  

การอ านวยสินเช่ือเป็นธุรกิจหลักของธนาคาร ซ่ึงธนาคารได้มีการก าหนดนโยบายไว้ โดยพิจารณาถึงความ
เส่ียงในการอ านวยสินเช่ือแก่ลูกค้าเฉพาะราย ตลอดจนความเส่ียงของภาคธุรกิจ และความเส่ียงในภาพรวมของ 
Portfolio ทั้งนี้ธนาคารจะคัดเลือกลูกค้าที่มีฐานะการเงินดี น่าเช่ือถือ โดยค านึงถึงความสามารถในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ธนาคารมีนโยบายกระจายความเสี่ยงจากการอ านวยสินเช่ือไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการขยายสินเช่ือในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีกระบวนการในการควบคุม
การกระจุกตัวของสินเช่ือที่ให้แก่กลุ่มลูกค้าใดลูกค้าหนึ่ง ซ่ึงเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเส่ียงจากการอ านวยสินเช่ือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้จัดตั้ง
หน่วยงานบริหารสินเช่ือที่มีความเป็นอิสระแยกจากหน่วยอื่นๆ ขององค์กร เพื่อท าหน้าที่บริหารความเส่ียงจากการ
อ านวยสินเช่ือโดยก ากับดูแลและติดตามการอ านวยสินเช่ือให้เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร ซ่ึงประกอบด้วย
หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ (Credit Policy Unit) หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ (Credit Acceptance Unit) หน่วยงาน
บริหาร Portfolio (Portfolio Management Unit)   หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียง (Risk Asset Review)   หน่วยงาน
บริหารสินเช่ือพิเศษ (Special Asset Management) และหน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย (Loan Recovery and Legal 
Unit) (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เรื่องการบริหารความเส่ียงด้าน
เครดิต) 
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กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 
ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือตามล าดับขนาดของสินเช่ือ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกได้เป็น  

3 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ระดับการปฏิบัติงานธนาคาร (Banking Operation) และระดับคณะ
ผู้บริหาร (Executives) ซ่ึงวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการอนุมัติตามล าดับขั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุด คือ ระดับ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ทั้งนี้อ านาจในการพิจารณาสินเช่ือขึ้นอยู่กับวงเงินและ/หรือมูลหนี้คงค้าง
ของลูกหนี้ หรือของกลุ่มลูกหนี้นั้นๆ และหลักประกันที่เกี่ยวข้องว่ามีหลักประกันคุ้มมูลหนี้ มีหลักประกันบางส่วน
หรือไม่มีหลักประกัน   

ธนาคารได้จัดกลุ่มลูกค้าเป็น กิจการภายในประเทศ กิจการต่างประเทศ และกิจการบริษัทย่อย โดยกิจการ
ภายในประเทศ จะแบ่งย่อยออกเป็นลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (Corporate)  ลูกค้าธุรกิจรายกลาง (Commercial)  ลูกค้าธุรกิจ
รายปลีก (Business)  และลูกค้าบุคคล (Consumer) โดยมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) เจ้าหน้าที่
ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Officer) และผู้จัดการสาขาเป็นผู้ดูแลและให้ค าแนะน าลูกค้าในการใช้บริการสินเช่ือจาก
ธนาคาร ค าขอสินเช่ือโดยทั่วไปของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง และรายปลีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน
กล่ันกรองสินเช่ือ ก่อนที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ที่มีอ านาจอนุมัติ  ส าหรับในส่วนของลูกค้าบุคคล สาขาจะน าส่ง
ค าขอสินเช่ือไปยังศูนย์สินเช่ืออุปโภคบริโภคเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 การพิจารณาสินเช่ือรายตัว (Individual Credit Decision)    
ในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือที่จะให้แก่ผู้กู้ โดยทั่วไป  ธนาคารจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความสามารถในการจ่ายช าระเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ  ความสามารถของผู้บริหาร หลักทรัพย์ที่จะน ามาค้ าประกัน และเทคโนโลยีที่ใช้  ทั้งนี้บริษัทที่ขอสินเช่ือจะต้อง
เสนอแผนการด าเนินธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลจากการ
เยี่ยมชมกิจการลูกค้า  การตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ (Due Diligence) การตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครดิตกลาง 
(Credit Bureau Information)  การตรวจสอบสถานะคดีความต่างๆ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย  นอกจากนี้ฝ่ายวิจัย 
(Research Department) ยังให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาสภาพและความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมิน
ความเส่ียงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากที่สินเช่ือได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทั่วไปธนาคารก าหนดให้
มีการทบทวนสินเช่ือตามกระบวนการที่ก าหนด โดยครอบคลุมถึงการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อพิจารณาคุณภาพของ
สินเช่ือและผู้กู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยังก าหนดให้หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียงท าการสอบทาน
กระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยเงินให้สนิเชื่อ  
รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารมีผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัย

ส าคัญที่มีผลกระทบต่อรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิได้แก่อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ จ านวนสินทรัพย์ อัตราต้นทุน
ของหนี้สิน และจ านวนหนี้สิน ทั้งนี้ผลตอบแทนและต้นทุนของธนาคารเป็นส่วนประกอบในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สินเช่ือและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซ่ึงจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่ออัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป ทั้งนี้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือโดยทั่วไปของธนาคารจะค านวณบนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ย MOR 
ส าหรับสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือจากอัตราดอกเบี้ย MLR ส าหรับสินเช่ือระยะส้ันและสินเช่ือประเภทอื่นๆ ส่วน
อัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือบุคคลจะอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR โดยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค้ากับดอกเบี้ย
อ้างอิงนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของลูกค้า และประเภทของสินเช่ือ ธนาคารจะท าการปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MRR 
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MOR และ MLR) เป็นระยะตามภาวะตลาดเงิน รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของธนาคาร และการแข่งขัน
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

ข้อมูลเงนิให้สินเช่ือ 

ข้อมูลเงินให้สินเช่ือทั้งหมดในหัวข้อนี้ จะแสดงเฉพาะเงินต้นสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ 
ยกเว้นมีค าอธิบายเป็นอย่างอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  เงินให้สินเช่ือของธนาคารและบริษัทย่อย มีจ านวนทั้งส้ิน 1,782,233 ล้านบาท ซ่ึงคิด
เป็นประมาณร้อยละ 64.6 ของสินทรัพย์รวม    

การกระจุกตัวของเงินใหส้ินเช่ือ (Loan Concentration) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ โดยจ ากัดขอบเขตการท าธุรกรรมของ
ธนาคารในการให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน  เมื่อส้ินวันหนึ่งๆ 
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน  โดยในการให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการ
ให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้นับรวมถึงบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  ส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย  เช่น 
บริษัทที่บุคคลนั้นมีอ านาจในการจัดการหรือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนเงินสูงสุดที่ธนาคารสามารถให้สินเช่ือลงทุน  
ก่อภาระผูกพัน หรือ ท าธุรกรรมคล้ายการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าข้างต้น เท่ากับ 85,606 ล้านบาท                

การกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อแต่ละภาคธรุกิจ (Industry Concentration) 

ตารางแสดงข้อมูลเงนิให้สินเช่ือของธนาคารและบรษิัทย่อย แบง่ตามประเภทกลุ่มธุรกิจหลัก 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 818,419 45.9          843,293  48.1 788,623  49.2 
การสาธารณูปโภคและบริการ 310,353 17.4            290,044  16.6          252,049  15.7 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 191,220 10.7 170,257  9.7        149,506  9.3 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 160,309 9.0          153,418  8.8          127,976  8.0 
การเกษตรและเหมืองแร ่ 35,746 2.0 33,915  1.9        51,588  3.2 
อ่ืนๆ 266,186 14.9          261,742  14.9          234,649  14.6 

รวม 1,782,233 100.0 1,752,667 100.0 1,064,391 100.0 

สินเช่ือภาคการอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ และสินเช่ือภาคการสาธารณูปโภคและบริการเป็น
สินเช่ือกลุ่มที่มีขนาดใหญ่สุดของธนาคารมาโดยตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินเช่ือในทั้งสองภาคธุรกิจนี้มี
สัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 63.3 ของเงินให้สินเช่ือรวม ทั้งนี้การรายงานการกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือจะ 
แบ่งออกตามภาคธุรกิจหลักๆ ที่ธนาคารมีการให้สินเช่ือสูงสุด นอกจากนี้การให้สินเช่ือในภาคอุตสาหกรรมและ  
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การพาณิชย์ และภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ดังนั้นมู ลค่า
หลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับราคาตลาด  

- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 

สินเช่ือภาคการอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์เป็นสินเชื่อกลุ่มที่มีขนาดใหญ่สุดของธนาคาร ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.9 ของเงินให้สินเช่ือรวม ซ่ึงลกูค้าที่อยู่ในสองภาคธุรกิจนี้เป็นบริษัททั่วไป 
ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขายส่ง
และขายปลีก  ธุรกิจน าเข้าและส่งออกสินค้า เช่น เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์อาหารและยาสูบ ค้าไม้  เยื่อกระดาษและผลิต
กระดาษ  เคมีภัณฑ ์ ยา  ยาง  โลหะ  ซีเมนต์  ยานยนต์และอะไหล่  เครื่องจักรและเครื่องมือ  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และส่ิงทอ 
เป็นต้น  

- ภาคการสาธารณูปโภคและบริการ  

สินเช่ือภาคการสาธารณูปโภคและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.4 ของเงินให้
สินเช่ือรวม โดยสินเช่ือภาคการสาธารณูปโภคประกอบด้วย สินเช่ือเพื่อโครงการโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึง
เป็นสินเชื่อโครงการที่มีกระแสเงินสดในอนาคตจากโครงการนั้นๆ เป็นหลักประกัน หรือในบางกรณีจะใช้สินทรัพย์ที่
มีตัวตนของโครงการนั้นๆ เป็นหลักประกัน ส าหรับสินเช่ือภาคบริการ ส่วนใหญ่เป็นการให้สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนแก่
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม 

- ภาคสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย  

สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ของเงินให้สินเช่ือรวม โดยเป็น
การให้สินเช่ือแก่บุคคลเพื่อซ้ือที่อยู่อาศัย ซ่ึงวงเงินโดยเฉลี่ยต่อรายอยู่ในช่วงระหว่าง 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท 
และระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยจดจ านองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายที่จะให้กู้
เพื่อการอุปโภคและบรโิภคส่วนบุคคลแก่ลูกค้าไม่เกินร้อยละ 80-90 ของมูลค่าประเมินของหลักทรัพย์ หรือราคาซ้ือ 

-  ภาคอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง  

สินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของเงินให้
สินเช่ือรวม โดยส่วนใหญ่เป็นการให้สินเช่ือแก่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านและคอนโดมี
เนียม อาคารส านักงาน คอมเพล็กซ์ นิคมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ รวมทั้ง
การให้สินเช่ือแก่ผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ  

-  ภาคการเกษตรป่าไม้และเหมืองแร ่ 

สินเช่ือภาคการเกษตรป่าไม้และเหมืองแร่ของธนาคารเป็นการให้สินเช่ือแก่เกษตรกรและสหกรณ์เพื่อการ
เพาะปลูก ธุรกิจประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งธุรกิจเหมืองแร่ต่างๆ  

-  ภาคธุรกิจอื่นๆ 

สินเช่ือในภาคธุรกิจอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการให้สินเช่ือแก่บริษัทโฮลดิ้งส์ที่บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม หรือ สถาบันการเงินต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ บัตรเครดิต
ส าหรับลูกค้าบุคคล ธุรกิจสินเช่ือส าหรับลูกค้าบุคคล และบริษัทที่ท าธุรกิจเช่าซ้ือยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
และยังรวมถึงการให้สินเช่ือแก่รัฐวิสาหกิจต่างๆ การให้สินเช่ือในภาคธุรกิจนี้ได้แก่ การให้สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียน
และเงินกู้แบบมีระยะเวลา  
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เงินให้สินเช่ือแบ่งตามระยะเวลาทีค่รบก าหนด (Loan Maturity Profile) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือที่มีระยะเวลาครบภายใน 1 ปี จ านวน 
825,689 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.3 ของเงินให้สินเช่ือรวม ส าหรับเงินให้สินเช่ือที่มีระยะเวลาครบก าหนดช าระ
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี มีจ านวน 606,215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0 ของเงินให้สินเช่ือรวม และเงินให้สินเช่ือ
ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินกว่า 5 ปี มจี านวน 310,501 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของเงินให้สินเช่ือรวม โดยมี
สินเช่ือที่หยุดรับรู้รายได้จ านวน 39,828 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของเงินให้สินเช่ือรวม   

ตารางแสดงเงินให้สินเช่ือของธนาคารและบริษัทย่อยแยกตามระยะเวลาที่ครบก าหนด 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 

 จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ 
ภายใน 1 ป ี 825,689  46.3 868,323  49.6 795,149  49.6 
เกินกว่า 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 606,215  34.0 547,521  31.2 506,358  31.6 
เกินกว่า 5 ป ี 310,501  17.5 299,258  17.1 265,773  16.5 
สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ 39,828  2.2 37,565  2.1 37,111  2.3 

รวม 1,782,233  100.0 1,752,667  100.0 1,604,391  100.0 

เงินให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทของสินเชื่อ 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการอ านวยสินเช่ือให้แก่ลูกค้า โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เงินให้กู้ยืม ตั๋ว
เงิน และเงินเบิกเกินบัญชี ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 
 จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ 

เงินเบิกเกินบัญช ี   116,742  6.6   111,276  6.3   108,955  6.8 
ตั๋วเงิน 453,571  25.4 481,203  27.5 452,233  28.2 
เงินใหกู้้ยืม 1,211,920  68.0 1,160,188  66.2 1,043,203  65.0 

รวม 1,782,233  100.0 1,752,667  100.0 1,604,391  100.0 

เงินให้สินเช่ือมีหลกัประกัน  

สินเช่ือส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นสินเช่ือที่มีหลักประกัน โดยหลักประกันส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สินค้า
คงคลัง และเครื่องจักร เป็นต้น ซ่ึงในบางกรณี ธนาคารอาจขอให้บริษัทแม่ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      เป็นผู้ค้ า
ประกัน  ทั้งนี้ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็นที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ธนาคารจะให้ลูกค้าธุรกิจกู้ในวงเงินประมาณ
ร้อยละ 50-80 ของราคาประเมิน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้าและประเภทหลักประกัน   ส่วน
กรณีสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย  ธนาคารจะให้กู้ในวงเงินระหว่างร้อยละ 80-90 ของราคาประเมิน หรือราคาซ้ือ โดยธนาคารจะ
มีการทบทวนการประเมินมูลค่าหลักประกันเป็นประจ าทุก 1 – 3 ปี ตามขนาดของวงเงินสินเช่ือ 
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การจัดชั้นสินเช่ือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจัดช้ันสินเช่ือเมื่อส้ินสุดในแต่ละไตรมาส โดย
แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ สินเช่ือจัดชั้นปกติ สินเช่ือจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ สินเช่ือจัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน สินเช่ือจัด
ช้ันสงสัย สินเช่ือจัดชั้นสงสัยจะสูญ และสินเช่ือจัดช้ันสูญ การจัดชั้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก าหนดระดับ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ า ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคัญที่ธนาคารถือปฏิบัติ ทั้งนี้การก าหนดระดับการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ าถูกก าหนดให้สะท้อนในผลการด าเนินงานของธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารสามารถที่จะ
เลือกใช้วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นได้  การจัดช้ันสินเช่ือจะมีการพิจารณาทั้งเกณฑ์
ระยะเวลาการค้างช าระ (Aging) และเกณฑ์คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาจากสภาพบัญชีลูกหนี้ สถานภาพลูกหนี้ 
สิทธิเรียกร้อง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

ธนาคารพิจารณาการจัดชั้นสินเช่ือตามเกณฑ์ระยะเวลาการค้างช าระ (Aging) ดังนี้  

- สินเช่ือจัดชั้นปกติ คือ สินเช่ือที่ไม่มีสัญญาณของการผิดนัดการช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีที่ยัง
ใช้ไม่เต็มวงเงิน และยังไม่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือสัญญายังไม่ครบก าหนด หรือ สินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีที่ค้างช าระ
ดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน  

- สินเช่ือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างช าระสะสมเกินกว่า 1 เดือน 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงก าหนดช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมี
วงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบก าหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินน าเข้าบัญชีเพื่อช าระต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบ
ก าหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  

- สินเช่ือจัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน คือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 
เดือน นับแต่วันถึงก าหนดช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญา
แต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบก าหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินน าเข้าบัญชีเพื่อช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน 
นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบก าหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

- สินเช่ือจัดช้ันสงสัย คือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างช าระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
นับแต่วันถึงก าหนดช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่
ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบก าหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินน าเข้าบัญชีเพื่อช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 6 เดือน 
นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบก าหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

- สินเช่ือจัดชั้นสงสัยจะสูญ คือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างช าระเกินกว่า 12 เดือน นับแต่วัน
ถึงก าหนดช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้
เกินวงเงิน หรือครบก าหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินน าเข้าบัญชีเพื่อช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 12 เดือน นับ
แต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบก าหนดสัญญา แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

- สินเช่ือจัดช้ันสูญ คือ สินเชื่อที่ได้ด าเนินการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับช าระหนี้ แต่ไม่มีทางที่จะได้รับช าระ
หนี้แล้ว 
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ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดให้ธนาคารจัดช้ันสินเช่ือและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามรายบัญชีหรือรายลูกหนี้ก็ได้ โดยธนาคารถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า คือ ถือการจัดชั้นสินเช่ือและการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ โดยจะจัดชั้นลูกหนี้ในระดับคุณภาพของสินเช่ือช้ันที่ต่ าที่สุดของลูกหนี้รายนั้น และ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การจัดช้ันดังกล่าว 

การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  
ธนาคารพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกเดือนจากหนี้จัดช้ัน ซ่ึงจะมีการบันทึกเป็นรายการในงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร โดยมูลค่าการจัดชั้นหนี้ในแต่ละช่วงเวลาได้รับการวิเคราะห์จากเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ประกอบกับจากปัจจัยแวดล้อม เช่น มูลค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการจัดช้ันหนี้สูญต่อมูลค่าสินเช่ือรวม
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  มูลค่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากหนี้จัดช้ันซ่ึงก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มูลค่า
ยอดรวมของสินเช่ือด้อยคุณภาพ  ความพอเพียงของมูลค่าหลักประกัน  มูลค่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหลังการ
พิจารณาการตัดหนี้สูญ และหนี้สูญได้รับคืน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม    

ธนาคารพิจารณากันเงินส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ าตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน  โดยในการกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับสินเช่ือด้อยคุณภาพจะเท่ากับผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี้ หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายหลักประกัน  ทั้งนี้ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับสินเช่ือไม่ด้อยคุณภาพ ธนาคารพิจารณากันส ารอง
ตามอัตราขั้นต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยสินเช่ือที่มีลักษณะความเส่ียงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน ธนาคาร
อาจพิจารณากันเงินส ารองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูลผลสูญเสียจากประสบการณ์ในอดีต 
รวมถึงข้อมูลที่หาได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) นอกจากนี้ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ค านึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติ
ตามสัญญาเงินกู้ยืม 

ในส่วนของการตัดจ าหน่ายหนี้เป็นสูญ ธนาคารจะด าเนินการในงวดที่ธนาคารพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้น
ไม่ได้ และหากหนี้สูญนั้นได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกบัญชีโดยน ามาเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ในกรณีที่ธนาคารมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะปรับลดรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
พร้อมทั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส าหรับลูกหนี้รายนั้นๆ 
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ตารางแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ าทีต่ั้งตามช้ันหนี ้

รายการ เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ า 

สินเชื่อจัดชั้นปกติ ส ารองร้อยละ 1 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกัน 
สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ส ารองร้อยละ 2 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกัน 
สินเชื่อจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ส ารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกัน 
สินเชื่อจัดชั้นสงสัย ส ารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกัน 
สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ ส ารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
ในอัตราร้อยละ 204.1 เทียบกับส้ินปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 214.2 ทั้งนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ าตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 33,146 ล้านบาท 

การรับรูร้ายได้ดอกเบี้ย  

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างและหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อลูกค้าค้างช าระหนี้เกินกว่า 3 
เดือน พร้อมทั้งจะท าการยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับในส่วนที่ได้มีการบันทึกเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี โดยจะ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช าระตามเกณฑ์เงินสด  

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ  

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ หมายถึง เงินให้สินเช่ือที่จัดช้ัน
ต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ  

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปญัหาและความคืบหน้า 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเร่งการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้สัมฤทธ์ิผลตามแนวทางที่ได้รับจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย  โดยสินเช่ือที่เข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกโอนไปให้หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษดูแล 

ธนาคารก าหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของ
ลูกค้าทั้งในด้านของความเป็นไปได้ทางธุรกิจและทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความสามารถและมีความเตม็ใจ
ในการช าระคืน  นอกจากนี้ธนาคารยังได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดส าหรับทุกฝ่ายเพื่อให้
การปรับโครงสร้างหนี้ประสบความส าเร็จ 

แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้นั้นมีหลายลักษณะ โดยขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการฟื้นตัว
ของกิจการลูกค้า  ซ่ึงในบางกรณีหากมีการขยายเวลาการช าระหนี้ให้ระยะหนึ่ง ลูกค้าก็จะสามารถด าเนินกิจการต่อไป
และช าระหนี้ธนาคารได้ หรือในบางกรณีธนาคารอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย  หรือตั้งพักหรือลดดอกเบี้ยค้างจ่าย  
แต่ในกรณีที่ฐานะของลูกหนี้อ่อนแอมาก ธนาคารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการลดภาระหนี้ของกิจการ เช่น การ
จ าหน่ายทรัพย์สินบางรายการของลูกหนี้ หรือการแสวงหาผู้ร่วมลงทุนใหม่ เป็นต้น รวมทั้งธนาคารอาจต้องพิจารณาลด
หนี้ให้ลูกค้า หรือรับโอนสินทรัพย์ หรือแปลงหนี้เป็นทุน ควบคู่กับการก าหนดตารางการช าระหนี้ใหม่ ทั้งนี้ส าหรับ
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กรณีที่ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือ ธนาคารจะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินของ
ลูกค้าตามที่กฎหมายก าหนด   

ตารางแสดงสินเช่ือที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ แยกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี้  

หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 

 จ านวนราย 

ภาระหนี้ก่อน
ปรับ 

โครงสร้างหนี้ จ านวนราย 

ภาระหนี้ก่อน
ปรับ

โครงสร้างหนี้ จ านวนราย 

ภาระหนี้ก่อน
ปรับ 

โครงสร้างหนี้ 
รับโอนสินทรัพย์ 42 1,087 85 1,077 80 505 
รับโอนส่วนได้เสียในส่วนของ 

เจ้าของของลกูหนี ้ - - 1 1 - - 
การปรับโครงสร้างหนี้หลายลักษณะ 7,699 50,311 7,583 31,334 8,790 37,67 

รวม 7,741 51,398 7,669 32,412 8,870 38,181 

 
การปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2557 มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 4 ปี และมีจ านวนหนี้ตามบัญชีหลังปรับโครงสร้างหนี้ 

ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 51,398 ล้านบาท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จ านวน 3,406 

ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมียอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 

จ านวน 63,328 ล้านบาท  

2.3.3  เงินลงทุน    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จ านวน 383,210 ล้านบาทหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของสินทรัพย์รวม โดยหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ  66.6 
นอกจากนี้ ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่ ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ  
ตราสารหนี้ต่างประเทศ และตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร และ
สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับความผูกพันอื่นๆ กับองค์กรของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ซ่ึงขายภายใต้สัญญาซ้ือคืน  
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ตราสารหนี้ :       
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ        255,390 66.6        262,826 69.5        307,203 74.4 

ตราสารหนี้ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ        42,774 11.2         40,855 10.8       33,458 8.1 

รวมตราสารหนี้ 298,164 77.8 302,238 80.3     340,661 82.5 

ตราสารทุน 83,890 21.9 73,732 19.5 71,597 17.3 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา       - -       - - 160 0.0 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 1,156 0.3        910 0.2 779 0.2 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์           383,210 100.0          378,323 100.0 413,197 100.0 

2.4   การด ารงเงินกองทุน 
ธนาคารมีนโยบายการด ารงเงินกองทุนในอัตราที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของธนาคารและเพียงพอต่อ

การขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งต้องไม่ต่ ากว่าอัตราส่วนขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้อ
ที่ 3. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน) 

2.5  โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปี 
     หน่วย : ล้านบาท  

โครงสร้างรายได ้

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบ้ีย       
    เงินใหสิ้นเชื่อ 85,493 88.3 82,108 89.8 78,279 91.6 
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,735 10.0 8,531 9.3 7,840 9.2 
    เงินลงทุนและอื่นๆ 8,252 8.5 9,766 10.7 9,141 10.7 

รวมรายได้ดอกเบ้ีย 103,480 106.8 100,405 109.8 95,260 111.5 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 44,483 45.9 44,526 48.7 40,308 47.2 

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 58,997 60.9 55,879 61.1 54,952 64.3 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย       
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 21,726 22.4 21,239 23.2 19,124 22.4 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 5,572 5.8 5,796 6.3 5,000 5.9 
    ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,055 4.2 2,489 2.7 1,140 1.3 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 182 0.2 162 0.2 83 0.1 
    ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,016 2.1 2,360 2.6 2,019 2.4 
    รายได้จากเงินปันผล 3,626 3.7 2,968 3.3 2,597 3.0 
    รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 683 0.7 564 0.6 496 0.6 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 37,860 39.1 35,578 38.9 30,459 35.7 

รายได้จากการด าเนินงาน 96,857 100.0 91,457 100.0 85,411 100.0 

 



  แบบ 56-1 

ข้อ 3 หน้าที่ 1 

3. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง  
ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของสถาบัน

การเงิน โดยได้มีการก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงแต่ละด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกก ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงส าคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจการเงิน  และน ามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับ
สากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel II และ Basel III 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง  
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามความเส่ียงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบด้วย การระบุความเส่ียงส าคัญซ่ึงจะส่งผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเส่ียงแต่ละประเภท การติดตามและควบคุมความเส่ียง  
ให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้สามารถบริหาร
และ/หรือจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ 

หลักการส าคัญของการบริหารความเส่ียงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ให้หน่วยงานธุรกิจ ซ่ึงด าเนินธุรกิจที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้ความเส่ียงอยู่ภายใน
ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

สภาวะแวดล้อมและความเส่ียงส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึง
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน มีดังนี้ 

1) ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้าและไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ยังคงเป็นปัจจัยเส่ียงที่
ส าคัญ โดยในช่วงปี 2557 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง แรงต้านที่เป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤต
การเงินปี 2551 เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและฐานะการเงินของสถาบัน
การเงินที่เข้มแข็งขึ้น ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรยังมีความไม่แน่นอนและเปราะบาง เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสชะลอการขยายตัวลง และอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนอาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราต่ าในอนาคต ขณะเดียวกันเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เผชิญกับการหดตัวหลังจาก
มีการปรับขึ้นภาษีการขายในเดือนเมษายน เนื่องจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงมากกว่าที่คาด 
ขณะที่การส่งออกยังฟื้นตัวช้า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอการขยายตัวลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมุ่งเน้นนโยบาย
ปรับสมดุลของเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าช่วงก่อนหน้า แต่ก็ท าให้เกิดความเส่ียงหลาย
ประการ อาทิ การชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเงา (Shadow Banking) และหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น 
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การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเส่ียงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  เนื่องจากจีนเป็น
ทั้งผู้น าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อัตรา
การขยายตัวที่ต่ าลงของเศรษฐกิจจีนจึงส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง และท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัวลงตามไปด้วย 

ความแตกต่างของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ท าให้การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะนโยบายการเงินของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับนโยบาย
การเงินให้กลับสู่ภาวะปกติมากขึ้น เริ่มจากการยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(Quantitative Easing :QE) ในเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา และเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณกลางปี 2558 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นยัง
จ าเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มว่าจะใช้
มาตรการ QE ในช่วงต้นปี 2558 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากทิศทางของนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลก ท าให้มี
ความเส่ียงที่ตลาดการเงินของโลกในปี 2558 จะมีความผันผวนมากขึ้น และอาจน าไปสู่วิกฤติค่าเงินของประเทศที่มี
ความเปราะบางจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อทุนส ารองระหว่างประเทศสูง อาทิ 
ตุรกี อาร์เจนตินา อินโดนีเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ท าให้เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความผันผวนเป็นระยะ ๆ 
โดยในปี 2557 มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตกกับรัสเซีย จากการที่ รัสเซียเข้าแทรกแซงการเมืองใน
ประเทศยูเครน น าไปสู่การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทั้งสหภาพยุโรปและรัสเซีย ขณะที่ภูมิภาค
ตะวันออกกลางยังคงมีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง โดยภัยคุกคามในระยะหลังมาจากการขยายตัวของกลุ่ม Islamic State 
หรือ IS ซ่ึงเข้ายึดพื้นที่บางส่วนของประเทศซีเรียและอิรัก แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก เนื่องจาก
ไม่ได้ท าให้ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเฉพาะราคาน้ ามัน แม้จะส่งผลดีต่ออุปสงค์
ภายในประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศผู้น าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศที่มี
รายได้หลักจากสินค้าโภคภัณฑ์และน้ ามันบางประเทศอาจเผชิญกับวิกฤติ เศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย ซ่ึง
นอกจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดลงแล้วยังเผชิญกับการถูกสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปคว่ าบาตรทาง
เศรษฐกิจอีกด้วย จนเป็นเหตุให้รัสเซียเผชิญกับวิกฤตค่าเงินรูเบิลระยะส้ันๆ ในช่วงปลายปี 2557 อย่างไรก็ตาม  
รัสเซียมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปี 2558 หากราคาน้ ามันยังปรับตัวลดลงต่อไปอีก 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองเริ่ มมีเสถียรภาพ
มากขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญในปี 2558 มาจากการลงทุนของภาครัฐ ขณะที่ปัจจัยเส่ียงส าคัญยังอยู่ที่
ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากนโยบายการเงินที่แตกต่าง
กันของประเทศส าคัญ ๆ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปและตะวันออกกลาง ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่อยู่
ในระดับต่ า หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล 
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2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

- หลักเกณฑ์ Basel III 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ใหม่

ตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ออกโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซ่ึงครอบคลุมเรื่องการ
ด ารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ในส่วนของการก ากับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
ด ารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การปรับปรุงที่ส าคัญ ได้แก่ 
การก าหนดอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าขึ้นมาใหม่ การเพิ่มคุณภาพเงินกองทุนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
การปรับปรุงการค านวณสินทรัพย์เส่ียงให้สะท้อนความเส่ียงที่แท้จริงและครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
รวมถึงการเพิ่มข้อก าหนดให้มีการทยอยด ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมในส่วนของ Capital Conservation Buffer  
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และจะมีผลครบถ้วนในวันที่ 1 มกราคม 2562 

นอกเหนือไปจากเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายข้างต้นแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้
ออกแนวทางการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน Leverage Ratio เพิ่มเติมเพื่อจ ากัดการก่อฐานะความเส่ียง รวมทั้ง
ได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์รายงานมาตรวัดความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อให้มีการ
เตรียมการส าหรับการบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป ซ่ึงธนาคารได้ด าเนินการศึกษา 
เตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบเชิงปริมาณจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่จะมีการบังคับใช้
ในอนาคต 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
งบการเงินของธนาคารจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 

Reporting Standard: TFRS) ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS)  ส าหรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2558 เป็นการออกใหม่หรือปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทัน
ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างเป็นสาระส าคัญ 
ฉบับที่ส าคัญเป็นการออกมาตรฐานใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม โดยเป็นการก าหนดกรอบวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เดิมมีการกล่าวถึงในแต่ละมาตรฐานบัญชี ให้มี
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการก าหนดกรอบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารได้เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการ 
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง 
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3) ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเช่ือ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงไว้กับธนาคารได้ เป็นต้น 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเส่ียงต่าง  ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ รวมถึงปัจจัยอื่นอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร 

เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปัญหาเสถียรภาพภายในประเทศ และการส้ินสุดของ
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านอุปสงค์ของภาครัฐรวมถึงภาคการส่งออกที่ขยายตัวในระดับต่ ากว่าที่เป็นมาใน
อดีต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว และเศรษฐกิจของจีนมีการชะลอตัว 
นอกจากนี้สินค้าส่งออกของไทยมีแนวโน้มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก เนื่ องจากพึ่งพาการใช้
แรงงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนและสินค้าที่ผลิตได้บางส่วนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนไป 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงมีปัจจัยส าคัญ
ที่ต้องติดตามคือนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการจัดการด้าน
อุปทาน ที่ต้องการเวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินการ นอกจากนี้  เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเผชิญความเส่ียง จาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง ภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงที่กระทบก าลังซ้ือของประชาชน รวมถึงการปรับ
สมดุลของระบบการเงินโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย 

การด าเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการติดตามความเส่ียงของลูกหนี้
หรือคู่สัญญาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาบางรายที่มี
ฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง และ/หรือ อ่อนไหวต่อปัจจัยเส่ียงต่างๆ ที่เข้ามากระทบมากขึ้น ตลอดจนอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่องและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้ความสามารถในการช าระ
หนี้ลดลง นอกจากนี้ ในปี 2558 จะมีการบังคับใช้กฎหมายที่ส าคัญหลายฉบับที่จะส่งผลกระทบให้มีความเส่ียงด้าน
เครดิตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งระดับความเสี่ยงของลูกหนี้และความเสี่ยงของหลักประกัน 

ในการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารได้ก าหนดกระบวนการอ านวยสินเช่ือโดยครอบคลุมถึง
การก าหนดนโยบายสินเช่ือ การจัดระดับความเสี่ยงด้านสินเช่ือของลูกค้า ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและอ านาจในการ
อนุมัติสินเช่ือตามระดับต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจ
โดยทั่วไป  ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้  ประเมินความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ จากกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงาน  ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  ความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ าประกัน และจัด
ให้มีการทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดับความเส่ียงของสินเช่ือเป็นประจ า โดยธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล 
และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 สายบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะความเส่ียงของธนาคารในด้านต่างๆ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร และเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 สายบริหารสินเชื่อ ท าหน้าที่บริหารความเส่ียงด้านเครดิต โดยก ากับดูแลและติดตามการอ านวย
สินเช่ือให้เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร สายงานนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ คือ 
หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ หน่วยงานบริหาร Portfolio หน่วยงานสอบ
ทานสินทรัพย์เส่ียง หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และ
หน่วยงานทรัพย์สิน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
- หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างนโยบายสินเช่ือ ประสานงานในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเช่ือ ติดตามดูแลกรณีไม่
เข้าเกณฑ์ของนโยบายสินเช่ือ และรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุง
นโยบายสินเช่ือ 

- หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหน้าที่กลั่นกรองสินเช่ือที่น าเสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดูแลให้
การอ านวยสินเช่ือเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ มีโครงสร้างสินเช่ือที่
เหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเส่ียงสินเช่ือของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมสินเช่ือที่ดี และกระบวนการอ านวยสินเช่ือมีระบบและเชื่อถือได้ 

- หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 
Portfolio การก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส ารองหนี้สูญในระดับ 
Portfolio พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือ สร้าง
ฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง มีหน้าที่สอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพ
สินเช่ือ ประเมินความเพียงพอของการตั้งส ารองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ 

- หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ ก าหนดกลยุทธ์
พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

- หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหน้าที่ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอม
ยอมความหรือยึดทรัพย์ขายทอดตลาด 

- หน่วยงานทรัพย์สิน ท าหน้าที่บริหารและขายทรัพย์สินรอการขายที่ได้รับมาจากกระบวนการ
ประนอมหนี้ และการฟ้องร้อง 

ส าหรับกระบวนการในการอ านวยสินเช่ือ สายสินเช่ือจะเป็นผู้พิจารณาน าเสนอขออนุมัติสินเช่ือ และ
หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือพิจารณาค าขอดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอ านวยสินเช่ือรวมถึงพิจารณาความ
เส่ียงตามที่ก าหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ การจัดระดับความเส่ียงด้านสินเช่ือ และการประเมินมูลค่า
หลักประกัน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงในการอ านวยสินเช่ือ ในส่วนของสินเช่ือด้อยคุณภาพ ธนาคารมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท าหน้าที่ในการติดตามแก้ไขหนี้ดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานอิสระที่
เกี่ยวข้องท าหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ ประเมินความเพียงพอของการ
ส ารองหนี้สูญในกรณีที่เป็นสินเช่ือด้อยคุณภาพ  ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
การพิจารณาสินเช่ือ โครงสร้าง Portfolio ที่เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ 
(Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งนี้  การ
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ด าเนินการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

ธนาคารมีการก าหนดเพดานต่างๆ ส าหรับการควบคุมความเส่ียงด้านเครดิต เช่น การก าหนดเพดาน
ของผลรวมของจ านวนเงินที่ให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่
ลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม และระดับประเทศคู่สัญญา เพื่อเป็นการจ ากัดความ
สูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวได้รับผลกระทบในแง่ลบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเช่ือรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม และ
ประเทศคู่สัญญา และรายงานต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารของธนาคาร
อย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงการก าหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าใน
ภาวะวิกฤติจะมเีงินกองทุนเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท านโยบายการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดยก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม ติดตาม
ปริมาณธุรกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม่) ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
มีการจัดท ารายงานข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงขึ้น 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงแสดงว่าธนาคารมีความมั่นคง
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมีการตั้งเงินส ารองเพื่อรองรับความเสียหายจากความเสี่ยงด้านสินเช่ืออย่างเพียงพอ โดย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม* 5.2% 5.3% 
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม* 0.6% 0.2% 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม** 2.1% 2.2% 
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม* 0.2% 0.3% 
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ** 204.1% 214.2% 

*   รวมดอกเบ้ียค้างรับ 

** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

 

                                                           
1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 9 บริษัท  ดังนี้  1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่   2) บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด (BBB)  3) ธนาคาร

กรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด (BBC)  4) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด (STAM)  5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด (BBLAM)  6) บริษัท
หลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) (BLS)  7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด   8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด (BBL Cayman)  และ 9) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
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4) ความเสี่ยงด้านตลาด 
ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตรา
สารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและ/หรือสถาบันการเงิน 
ได้แก่ การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือขายตราสารหนี้ รวมถึงการท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินในขอบเขตที่
จ ากัด เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น ซ่ึงธนาคารต้อง
บริหารจัดการความเสี่ยงจากฐานะด้านลูกค้าเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการป้องกันหรือปรับลดความเส่ียง 
นอกจากนั้นความเสี่ยงด้านตลาดยังเกิดจากฐานะทางสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย 

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร คือ การจัดการความเส่ียงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงรวมของธนาคาร 
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและมีการก าหนดมาตรวัดและเพดานความเส่ียงด้านตลาดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการบริหาร 
ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ก าหนดและทบทวน นโยบายและแนวทางการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และการบริหารความเส่ียงด้านตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุม
ความเส่ียงด้านตลาดและความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียงที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
ธนาคารก าหนด 

 สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ด าเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดยการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ 
เช่น ซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ้ือขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจน
บริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 
เพื่อให้ระดับความเส่ียงอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สินก าหนดและธนาคารยอมรับได้ 

 หน่วยงานความเส่ียงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บ่งช้ี ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ 
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ า ตลอดจนน าเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด และเพดานความ
เสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ แผนธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ธนาคารแบ่งการบริหารความเส่ียงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คือ 
ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
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4.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า 
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคารถือครองไว้ในระยะส้ัน โดยมี

เจตนาเพื่อค้า เพื่อขายต่อ เพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือเพื่อหาก าไรจากความแตกต่างของ
ราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพื่อป้องกันความเส่ียงของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเส่ียงด้าน
ตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าที่ส าคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า เกิดจากการที่ธนาคารถือครองธุรกรรมทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้า ท าก าไรในระยะสั้น หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะใน
บัญชีเพื่อการค้า เช่น ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยหรือสกุลเงิน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะ
ที่ธนาคารถือครองและอาจเกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ยได้ 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการที่ธนาคารมีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา
ต่างประเทศ  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เช่น การท า
ธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การให้สินเช่ือ การกู้ยืม การก่อภาระผูกพัน รวมถึงการใช้อนุพันธ์ทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลก าไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะในบัญชีเพื่อการค้าในปีที่ผ่านมา  และยังคงต้องติดตามต่อไป 
ได้แก่ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินนโยบายทางการเงินและการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังส้ินสุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ  (QE) ในขณะที่ 
ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่น และธนาคารกลางจีน ซ่ึงได้ออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนักหรืออยู่ในภาวะชะลอตัว สถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองในหลาย
ประเทศ เช่น ยูเครน/รัสเซีย และเกาหลีเหนือ/สหรัฐฯ และที่ส าคัญคือ การขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของ
ภาครัฐไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง 

ธนาคารมีการก าหนดเพดานความเส่ียงเพื่อใช้ควบคุมความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า ได้แก่ 
Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีการติดตามและรายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นประจ า Value-at-Risk 
(VaR) เป็นมาตรวัดที่ใช้หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยเสี่ยงและราคาต่างๆ ภายใต้ระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนด 

นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ ส าหรับ
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อใช้ประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่
ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจฐานะความเส่ียง จุดเปราะบาง ตลอดจน
สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารในปี 2557 ค่าเฉลี่ยของ VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการ
ประเมินด้วยวิธี Historical Simulation ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 65 ล้านบาท ซ่ึงหมายความว่า ในจ านวน
วันท าการทั้งหมด 100 วัน ธนาคารจะมีโอกาสเกิดความสูญเสียจากฐานะในบัญชีเพื่อการค้าต่อวันรวมไม่เกิน 65 
ล้านบาท เป็นจ านวน 99 วัน 
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4.2 ความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
ธนาคารมีความเส่ียงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยและราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการที่
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ย
หรือการครบก าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น 

ปัจจัยความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และการ
ด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคัญทั่วโลก ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อทิศทางและระดับของอัตราดอกเบี้ยโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบ
ทางอ้อมมายังอัตราดอกเบี้ย นอกจากนั้น การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์
ในด้านเงินฝากและสินเช่ือ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงด้วย 

ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารก าหนดเพดานความ
เส่ียงของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบ
ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นและลดลงทันทีร้อยละ 1.00 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินให้
สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในอนาคต โดยค านึงถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนไป และอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงิน  เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน เป็นต้น ในการป้องกันหรือปรับลดความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่
ภายในเพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินก าหนด นอกจากนั้น ธนาคาร
จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติส าหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ
ครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์จ าลองภาวะวิกฤติต่างๆ และน าผลลัพธ์ที่
ได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่ อให้ธนาคาร
สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

สกุลเงิน 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
เงินบาท 1,783.65 960.04 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 1,548.57 1,618.12 
เงินยูโร 6.76 17.46 
เงินสกุลอ่ืน 337.76 349.77 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 3,676.74 2,945.39 
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(2)  ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ของราคาของตราสารทุนและมีผลท าให้ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบต่อ
เงินกองทุนของธนาคาร 

ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้ทั้ง
ในรูปของเงินปันผล   ก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าในระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่อประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจหลักของธนาคารด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทางการ
ลงทุน รวมถึงเพื่อรับช าระหนี้คืนในรูปของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ธนาคารก าหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียงในตราสารทุนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยก าหนดวิธีการประเมิน
ความเส่ียงแยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดท าการทดสอบภาวะวิกฤติอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อ
ประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการควบคุมสัดส่วนของ
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนต่อเงินกองทุนให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 
5)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  หมายถึง  ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช าระหนี้สินและ
ภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคารคือ การมีเงินทุนที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะช าระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน าเงินทุนไปบริหาร
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ านวยด้วย 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส าคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไป
ของเงินทุนของธนาคาร การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดด้านเงินฝาก และเพื่อที่จะใช้
รองรับความต้องการสินเช่ือที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลัง
ส้ินสุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบต่อ
สภาพคล่องในระบบธนาคาร รวมถึงต้นทุนทางการเงินและความสามารถในการจัดหาสภาพคล่องสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทย 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินเป็นผู้ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฏเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ 
โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่บริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ าวัน ติดตาม
สภาวะตลาดเงิน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และคาดการณ์แนวโน้ม 
รวมถึงด าเนินกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินก าหนด 
หน่วยงานความเส่ียงด้านตลาด สายบริหารความเส่ียงเป็นผู้บ่งช้ี ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความ
เส่ียงให้อยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงที่ก าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินเป็นประจ า 
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจาก
ลูกค้า ซ่ึงมีการกระจายตัวดีทั้งในด้านประเภทลูกค้าผู้ฝาก ประเภทเงินรับฝากและอายุครบก าหนด นอกจากนี้ ธนาคาร
บริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซ่ึงรวมถึงตลาดซ้ือขายล่วงหน้าและตลาด
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ซ้ือคืน (Swap and Repurchase Market) โดยอาจด าเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบาท 
และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น  ธนาคารมุ่งด าเนินการให้มีต้นทุนและมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสม
ตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาว  ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอ านวย
สินเช่ือสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม
เงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มี สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารด ารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ก ากับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินก าหนด 

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้มาตรวัดและเพดานความเส่ียง
ประเภทต่างๆ เช่น อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่อง
สุทธิทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เป็นต้น ธนาคารมีการก าหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่องเพื่อให้ธนาคาร
ได้ตระหนักถึงการก่อตัวของวิกฤติสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ธนาคารสามารถป้องกันและบริหารความเส่ียงได้อย่าง
ทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress test) โดยก าหนดสถานการณ์จ าลอง
ภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับ
ธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะ
วิกฤติที่เกิดจากทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน ในแต่ละสถานการณ์จ าลองจะมีการสมมติให้กระแสเงินสดรับ -จ่ายมี
ความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกค้าถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคาร
ไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลงและท าให้ต้องขายในราคาต่ ากว่า
ราคาตลาด ภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง
ในปี 2557 แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่องได้ทั้ง 3 กรณี 

ธนาคารมีการจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับในกรณีเกิดวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity 
Contingency Plan) ที่ก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาณ
เตือนภัยภาวะวิกฤติสภาพคล่อง ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และประสบความส าเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ  นอกจากนั้น ธนาคารมี Global 
Medium Term Notes (GMTN) Program ซ่ึงท าให้ธนาคารมีความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะ
ยาวจากตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว 
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สถานะของสินทรัพย์สภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 เป็นดังนี้ 

 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท) 920,034 772,733 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (%) 86.6 90.6 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (%) 86.6 90.5 
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%) 33.3 29.8 
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝาก (%) 44.7 39.9 
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากและหนี้ระยะสั้น (%) 44.7 39.9 

หมายเหต ุ : สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพื่อค้า 
และเงินลงทุนเผื่อขาย 

 
6) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ หมายถึง  ความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่
เพียงพอหรือความบกพร่อง ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณ์ความเส่ียงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเส่ียงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส าคัญของธนาคารประกอบด้วย 
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

ซ่ึงรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแล
บุคลากรของธนาคาร 

 บุคลากรของธนาคาร  ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ านวนบุคลากร  คุณสมบัติ และ
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

 ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร  ทั้งในส่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรับการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร  ความซับซ้อนซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงได้  รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล  ด้านความถูกต้องแม่นย าของการประมวลผล  และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่ 
 พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกง ทรัพย์สินหรือข้อมูลของธนาคาร เป็นต้น 
 สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่อาจมีผลท าให้ทรัพย์สินของ

ธนาคารเสียหายได้ 
ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่ดี เป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้

บรรลุผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศซ่ึงมีความไม่
แน่นอน  ธนาคารจึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการ
ด าเนินงานทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ  และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่าง
ทันกาล 
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นอกจากนั้น   ธนาคารยังให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อเป็น
การสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของธนาคาร  รวมถึงการวิเคราะห์  ประเมิน และควบคุมความเส่ียง ส าหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริการ
ต่อลูกค้า 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงการนิยามความเส่ียง  การประเมินความเส่ียง  การ
ดูแลติดตามความเสี่ยง  ตลอดจนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง และก าหนดมาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ก าหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
ภายในธนาคาร 

หลักการส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแก่พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถระบุความเส่ียงด้านปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  และ
สามารถประเมินความเส่ียง  ตลอดจนวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเส่ียง  และ
ด าเนินการลดความเส่ียงตามแนวทางที่เลือกแล้ว โดยมีการติดตามความคืบหน้าและระดับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  
พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกล่าว อย่างสม่ าเสมอ 

ธนาคารมีหน่วยงานความเส่ียงด้านปฏิบัติการ สังกัดสายบริหารความเส่ียง เพื่อดูแลการบริหารความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการ เช่น การติดตามและสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการภายในหน่วยงานของตน การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการในระดับภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การค านวณเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II การดูแลระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิด
จากความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการมีการประสานงานกับ
หน่วยงานก ากับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์ และก าหนดแนว
ทางการบริหารควบคุม   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกระบวนการควบคุมภายใน
ของธนาคาร 

ธนาคารมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อช่วยลดผลกระทบ
และรองรับเหตุการณ์ความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่เกิดจากปัจจัยเส่ียงภายนอก เช่น วิกฤติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 2553 และปี 2556 - 2557 และมหาอุทกภัยปี 2554 เป็นต้น โดยธนาคารมีนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการพิจารณาทบทวนและจัดท าแผน
รองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ครอบคลุม พร้อมรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจ า 

 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 

ข้อ 3 หน้าที่ 14 

7) ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 
เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความส าคัญมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้นการ

จัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน และส่งผลโดยตรงต่อความ
น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้น ๆ 

โครงสร้างเงินกองทุนตามประกาศหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง  Basel III ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 แบ่งออกเป็น เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุน
ช้ันที่ 2 (Tier 2) 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย 
 1) ทุนช าระแล้ว  2) ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ 

3) ทุนส ารองตามกฎหมาย  4) เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ 
5) ก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร 
6) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 
8) รายการหักต่าง ๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่นับเป็น
เงินกองทุนช้ันที่ 1 

 เงินกองทุนช้ันที่ 2 ประกอบด้วย 
1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 
2) เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของ

สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 

ทั้งนี้ ในการน าแนวทาง Basel III มาบังคับใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการผ่อนปรนส าหรับรายการ
ใหม่ที่ก าหนดเพิ่มเติม ให้ทยอยนับเข้าหรือหักออกในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของ
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 ซ่ึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่อง
ความสามารถในการรองรับผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ (At the 
Point of Non-viability) กล่าวคือไม่มีเงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญหรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทางการตัดสินใจ
จะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนในอัตราร้อย
ละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 

ข้อ 3 หน้าที่ 15 

เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
เงินกองทุนชั้นที่ 1  303,810 276,678 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 303,683 276,562 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 127 116 

เงินกองทุนชั้นที่ 2 46,287 48,349 
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 350,097 325,027 

 
ปัจจัยความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์

เสี่ยง และความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร ซ่ึงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจท าให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมถึงเงิน
ลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุนและ/หรือ หลักประกันลดต่ าลง ท าให้สินทรัพย์เส่ียง
ของธนาคารเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของธนาคาร และท าให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะ
น าไปสู่ระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงด้วย 

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายที่จะด ารงฐานะของเงินกองทุนในระดบั
เพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเส่ียงที่ยอมรับได้ของธนาคาร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้
กระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงทั้งหมดที่มี
นัยส าคัญแบบมองไปข้างหน้า ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงและ
พิจารณาระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับความเสี่ยงของธนาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ าตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และ
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.0 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 ทั้งนี้ 
อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าข้างต้นยังไม่รวมการด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤต (Capital Conservation Buffer) ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วน
เพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มในปี 2559 จนอัตราส่วนที่เพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.5 ในปี 2562 ดังนั้น
เริ่มตั้งแต่ปี 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียงจะเพิ่มจากไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
4.5 เป็น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.0 อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเพิ่มจากไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.0 เป็น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงจะเพิ่มจากไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 เป็นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 11.0 

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดให้ด ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง  และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง ที่ร้อยละ 15.10, 15.11  และ 17.41 ตามล าดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 14.26, 
14.26 และ 16.75 ตามล าดับ  ซ่ึงอัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าตามเกณฑ์ Basel III 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
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8) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือ  หมายถึง  ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ธนาคารให้สินเช่ือ 
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกหนี้ หรือภาคธุรกิจใดเป็นจ านวนสูง
มาก ซ่ึงหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลต่อฐานะและความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือ โดยก าหนดให้มีการควบคุมการกระจุก
ตัวต่อกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ และการกระจุกตัวต่อภาคธุรกิจ การควบคุมการกระจุกตัวต่อลูกหนี้รายใหญ่ ประกอบด้วย
การควบคุมสัดส่วนเงินให้สินเช่ือ เงินลงทุนและภาระผูกพันแก่ลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และการควบคุมสัดส่วนเงินให้สินเช่ือ เงินลงทุนและภาระผูกพันของ
กลุ่มลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร รวมกันต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุน
ของธนาคาร ซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ 

ส าหรับการควบคุมการกระจุกตัวต่อภาคธุรกิจ ธนาคารก าหนดเพดานวงเงินภาคธุรกิจเพื่อจ ากัดความ
เสียหายที่จะมีต่อเงินกองทุนรวมของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่
กระทบต่อภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งอย่างมีนัยส าคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร  มี
ยอดภาระรวมกันยังคงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าว และหากพิจารณาแต่ละภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ในสัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 45.9 ของเงินให้
สินเช่ือรวม รองลงมา ได้แก่ ภาคการสาธารณูปโภคและบริการร้อยละ 17.4 และภาคสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 10.7  
แม้ว่าเงินให้สินเช่ือแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์จะมีสัดส่วนค่อนข้างสูงแต่มีการกระจายไปยัง
อุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  และการกระจุกตัวในแต่ละภาคธุรกิจย่อยคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างต่ าเมื่อ
เทียบกับเงินให้สินเช่ือรวมของธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังมีการติดตามให้การกระจุกตัวในแต่ละภาคธุรกิจย่อยอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 



 แบบ 56-1 

ข้อ 4 หน้าที่ 1 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ      

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ธนาคารและบริษทัย่อยมีทรัพย์สินประเภท ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงธนาคารและบริษทัย่อยเป็น
เจ้าของโดยไม่ติดภาระจ านองหรอืจ าน า  ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 
ที่ดิน 19,204 19,324 
อาคาร 7,168 8,354 
อุปกรณ์ 3,569 3,669 
อ่ืนๆ 1,514 928 

รวม 31,455 32,275 

 สัญญาเช่าระยะยาว  
ธนาคารและบริษทัย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาว ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท ระยะเวลา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 

ที่ดินและ/หรืออาคาร 1 ปี 177 164 
ที่ดินและ/หรืออาคาร เกิน 1 ปี - 5 ป ี 288 269 
ที่ดินและ/หรืออาคาร เกิน 5 ป ี 284 306 

รวม  749 739 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม     

ธนาคารมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจที่
สนับสนุนการให้บริการของธนาคาร โดยธุรกิจนั้นต้องมีแนวโน้มการประกอบการที่ดีและมีความเส่ียงที่ยอมรับได้  
นอกจากนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บางกรณี ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติให้ธุรกิจนั้นแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อเป็น
การแก้ไขหนี้มีปัญหา ทั้งนี้  การลงทุนของธนาคารจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของทางการ ซ่ึง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34  ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในบริษัทจ ากัดได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท หากเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในเรื่องการถือหุ้นในกิจการอื่นนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงินโดยรวม และรักษาความเช่ือมั่นของผู้ฝากเงินต่อสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องมีมาตรการเพื่อลดความเส่ียงจากการที่สถาบันการเงินมีการลงทุนในธุรกิจอื่น อัน
เนื่องจากการที่ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหลักเกณฑ์การก ากับแบบ
รวมกลุ่ม เพื่อควบคุมให้สถาบันการเงินมีการลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุน 
และให้ธนาคารถือหุ้นได้โดยส าหรับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ต้องถือในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 และมีอ านาจในการ
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ควบคุม และธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าการก ากับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ทั้งในเรื่องของการด ารงเงินกองทุนของ
กลุ่ม และการควบคุมการให้สินเช่ือ การลงทุนและการก่อภาระผูกพันในภาพรวมของกลุ่ม   แต่หากธนาคารมีการ
ลงทุนในธุรกิจการเงินโดยไม่นับรวมในกลุ่ม  ธนาคารต้องถูกหักเงินกองทุนตามจ านวนเงินลงทุน ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนในการถือหุ้น   อย่างไรก็ตาม การก ากับแบบรวมกลุ่มดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารเพิ่มขอบเขต
ของบริการทางการเงินที่จะให้กับลูกค้า โดยการสร้างกลุ่มธุรกิจการเงิน  แต่ทั้งนี้ ธนาคารต้องมีหน้าที่ในด้านการ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์  และต้องมีมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม    

ส าหรับการรับโอนหุ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น หากธนาคารรับโอนหุ้นจะส่งผลให้ธนาคารมีการ
ลงทุนในบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ธนาคารต้องขอ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
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 5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

               ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2557  ธนาคารมีคดีข้อพิพาทซ่ึงยังไม่ส้ินสุดและอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

ของธนาคารที่มีจ านวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี 2557 ดังนี้ 

   1. ชื่อคู่ความ กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จ ากัด ประกอบด้วย บริษัท เอ็ฟฟิเช่ียน จ ากัด, บริษัท แอ็ดว๊านซ์ที่ดิน 

จ ากัด และบริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร (1994) จ ากัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคาร ดังนี้   

 - บริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จ ากัด เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าที่ 9885/2549 

(คดีหมายเลขแดงที่ 650/2551) ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย์ 231,892.8 

ล้านบาท  ศาลช้ันต้นมีค าพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลช้ันต้น) 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

  - บริษัท แอ็ดว๊านซ์ที่ดิน จ ากัด  เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าที่ 

9882/2549 (คดีหมายเลขแดงที่ 7138/2551)  ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุน

ทรัพย์ 116,760.7 ล้านบาท ศาลช้ันต้นมีค าพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ 

(ยืนตามศาลช้ันต้น) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา 

               - บริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร (1994) จ ากัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลข

ด าที่ 3829/2551(คดีหมายเลขแดงที่ 11937/2551) ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด เรียกทรัพย์คืน  จ านวนทุนทรัพย์ 

116,742.7 ล้านบาท ศาลสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงเมื่อตรวจเอกสารแล้ว จึงมีค าส่ังงดสืบพยานโจทก์-จ าเลย และพิพากษายก

ฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษา ยกฟ้อง

โจทก์(ยืนตามศาลช้ันต้น) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 

                ความเห็นของฝ่ายจัดการ ตามที่กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเช่ียน จ ากัด ได้ยื่นฟ้องธนาคารรวมทั้งหมด 7 คดี เนื่องจาก

ตามข้อเท็จจริงธนาคารมิได้ปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจริงตามฟ้อง ประกอบกับคดีที่

กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเช่ียน จ ากัด ไดย้ื่นฟ้องธนาคาร ปัจจุบันมีคดีที่ถึงที่สุดแล้วรวม 4 คดี โดยทั้ง 4 คดีดังกล่าว ศาลฎีกามี

ค าพิพากษายืนตามศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์(ยกฟ้องธนาคาร) ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คด ีจึงมีน้อยมาก 
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2. ชื่อคู่ความ บริษัท  ไทยแมล่อน โปลีเอสเตอร ์จ ากัด (มหาชน)                                                                 

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 บริษัท ไทยแมล่อน โปลีเอสเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย เป็นจ าเลยที่ 1 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็นจ าเลยที่ 2 ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) เป็น

จ าเลยที่ 3 , ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) เป็นจ าเลยที่ 4 และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลยที่ 5 ต่อ

ศาลแพ่ง ในคดีความแพ่ง ข้อหาหรือฐานความผิด เพิกถอน ละเมิด เรียกค่าเสียหายทุนทรัพย์ 24,500 ล้านบาท เป็นคดี

หมายเลขด าที่ 1215/2550 โดยขอให้ศาลเพิกถอนการท าสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างธนาคารกับบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย ตลอดจนการโอนสิทธิจ านองที่ธนาคารโอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และเพิกถอนการ

โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินจ านวน 3 แปลง ที่โอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ซ่ึงศาลได้นัดสืบพยานโจทก์จ าเลยใน

เดือน มีนาคม 2551 และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2551 (คดีหมายเลขแดงที่ 2463/2551) โจทก์ยื่น

อุทธรณ์ ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลช้ันต้น) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2555 โจทก์ยื่นฎีกา ธนาคารยื่นแกฎ้ีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา   

 ความเห็นของฝ่ายจัดการ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปให้บรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทยแล้ว เห็นว่าได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย

ตามที่กล่าวอา้งมาในฟ้อง  ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก        
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6. ข้อมูลทั่วไป  
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ    การธนาคารพาณิชย ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ่               เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่          0107536000374  
เวบ็ไซต์                http://www.bangkokbank.com 
โทรศัพท์                 0-2231-4333  
โทรสาร                  0-2231-4890 
 

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร  จ านวน 40,000,000,000  บาท   แบ่งเป็น  
 หุ้นสามัญ    จ านวน   3,998,345,000   หุ้น    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ   จ านวน          1,655,000   หุ้น    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนที่เรียกช าระแล้วของธนาคาร   จ านวน 19,088,428,940   บาท  โดยเป็น 
 หุ้นสามัญ     จ านวน   1,908,842,894   หุ้น     มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

  
 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช้ัน 4) 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800   โทรสาร 0-2654-5427 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้    
ประเภทของหุ้นกู้  อัตราดอกเบี้ย  วันครบก าหนดไถ่ถอน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  4.375% 7 ธันวาคม 2565  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokbank.com/
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ข้อ 6  หน้าที่ 2 
 

 ผู้สอบบัญชี  
ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
183 อาคารรัจนาการ ช้ัน 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2676-5700  โทรสาร 0-2676-5757 

 ทีป่รึกษากฎหมาย 
นายวัชระ  กาญจนวิโรจน์                                         
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2230-2731  โทรสาร  0-2231-5448 
 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                         
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท์ 0-2230-2643  โทรสาร  0-2231-5448 
  นายวิชา มั่นสกุล                                         
  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท์ 0-2230-2969 โทรสาร  0-2231-5448 

 นักลงทุนสัมพันธ์ 
นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ์                          ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

        นางชลิกา  แสงอุดมเลิศ                                VP นักลงทุนสัมพันธ์  
        โทรศัพท์ 0-2626-4981-2 โทรสาร  0-2231-4890  E-mail: ir@bbl.co.th 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ จ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท  

1 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 
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 

ธนาคาร สามัญ 600,000,000 100.00 

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด 
 C/O Maples and Calder, P.O.Box 309 GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands 
โทร. 1(345) 949-8066 โทรสาร 1(345) 949-8080 

INVESTMENT 
COMPANY 

สามัญ 100,000 100.00 

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด * 
Bangkok Bank Building, M/F 2/F-5/F No. 7, Zhongshan 
East-1 Road, Huangpu District, Shanghai 200002, 
The People's Republic of China 
โทร. (86-21) 2329-0100  โทรสาร  (86-21) 2329-0168 

*ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุ
ประเภทหุ้นและจ านวนหุ้น 

ธนาคาร - - 100.00 

mailto:ir@bbl.co.th
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ จ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท  

4 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ช้ัน 30  ถนนสีลม 
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร  0-2635-5004 

บริหารสินทรัพย์ สามัญ 24,999,996 100.00 

5 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 29 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777 
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001 

ธุรกิจหลักทรัพย์ สามัญ 1,078,765,100 99.89 

6 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 7 ชั้น 21  และ ช้ัน 26 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6 

จัดการกองทุน
รวม 

สามัญ 749,995 75.00 

7 บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
226  หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20230 

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามัญ 2,401,522 59.77 

8 บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด 
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 18 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0-2230-2800 

ผูใ้ห้บริการสวิตช์
ชิ่งในการช าระ
เงินหลายระบบ
และการให้บริการ

หักบัญชี 

สามัญ 899,820 49.99 

9 บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 19 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160 

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซ่ิงและให้

เช่าซ้ือ 

สามัญ 358,750 35.88 

10 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด 
142  อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 ห้อง 3 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2237-6330-4  โทรสาร 0-2634-3231 

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ 

สามัญ 149,985 30.00 

11 บริษัท  เนชั่นแนล  ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  จ ากัด 
5/13 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566 

ผู้ให้บริการสวิตช์
ชิ่งในการช าระ
เงินหลายระบบ
และการให้บริการ

หักบัญชี 

สามัญ 99,000 19.80 

12 บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ ากัด 
36/4 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
10130 

ผลิตและจ าหน่าย
ท่อเหล็กกล้า 

สามัญ 95,603 19.12 

13 บริษัท  อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์  จ ากัด (มหาชน)  
889  อาคารไทยซีซี  ชั้น 14 ห้อง 141 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597 

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามัญ 326 12.34 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ จ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท  

14 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์  จ ากัด (มหาชน) 
 55  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-8976 

ให้เช่าพื้นท่ี 
อาคาร ร้านค้า 

สามัญ 574,000 10.00 

15 บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
990 อาคารอับดุลราฮิม ช้ัน 18-19 ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380 

เช่าซ้ือ สามัญ 5,140,000 10.00 

16 บริษัท ไทยน าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด 
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2613-7429  โทรสาร 0-2613-7422 

ส่ิงทอ สามัญ 1,000,000 10.00 

17 บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 
1017/5  ถนนประชาพัฒนา  แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918 

การพิมพ์ สามัญ 10,000 10.00 

18 บริษัท นันทวัน จ ากัด 
161  ถนนราชด าริ  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381 

ก่อสร้างและ
ส านักงานให้เช่า 

สามัญ 2,000 10.00 

19 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากัด 
139  อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8 
ถนนป้ัน  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2266-6040  โทรสาร 0-2266-6190 

เช่าซ้ือ สามัญ 60,000 10.00 

20 บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ ากัด 
54  อาคารหะรินธร ช้ัน 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2266-3075  โทรสาร 0-2266-3059 

ให้กู้ยืมและการ
ลงทุน 

สามัญ 200,000 10.00 

21 บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ ากัด 
1  อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ช้ัน 10 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279 

ให้บริการท่ี
ปรึกษาด้านการ

ลงทุน 

สามัญ 2,000 10.00 

22 บริษัท  บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2667-1260 , 0-2667-2010  โทรสาร 0-2667-1299 

ลงทุนในธุรกิจให้
การรักษาพยาบาล   
โดยร่วมลงทุนกับ
ผู้ร่วมทุนใน
ประเทศนั้น ๆ   
พร้อมกับให้การ
บริการเป็นท่ี
ปรึกษา และ
บริหารจัดการ 

สามัญ 4,593 10.00 



 แบบ 56-1 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ จ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท  

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

บริการ สามัญ 200,000 10.00 

24 เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น  
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz, 
Binondo Manila, Philippines 1006 
 Tel. (632) 241-52-01 Fax. (632) 241-62-57 

ประกันภัย สามัญ 350,000 10.00 

25 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ ากัด 
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมือง
สมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร  0-2702-9470 

ผลิตและจ าหน่าย
หลอดไฟฟ้า 

สามัญ 700,000 10.00 

26 บริษัท แอสแพค จ ากัด 
717  สุขุมวิท  55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1396 

ส่งออกเคมีภัณฑ์ สามัญ 26,000 10.00 

27 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ ากัด 
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 16 ถนนสุขุมวิท 21 
(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946 

ผลิตและจ าหน่าย
เหล็ก 

สามัญ 14,500,000 10.00 

28 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 686  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา 

สามัญ 86,826,816 10.00 

29 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด 
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ช้ัน 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-
รังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339 

ให้บริการเก่ียวกับ
บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 

สามัญ 400,000 10.00 

30 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.  
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902 
โทร. (65) 6576-5555   โทรสาร (65) 6576-5591-2 

ALTERNATIVE 
INVESTMENT 

MANAGEMENT 
COMPANY 

CLASS B 
SHARES 

400,000 10.00 

31 บริษัท  บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์  ชั้นท่ี 1 ถนนพระราม 
4 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2632-9179   โทรสาร 0-2632-9354-5 

ให้บริการท่ี
ปรึกษาด้านการ

ลงทุน 

สามัญ 200 10.00 

32 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ ากัด 
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-4661-4  โทรสาร 0-2255-4660 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

สามัญ 200,000 10.00 
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพยข์องธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557    

           ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ านวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 
- หุ้นสามัญ 39,983,450,000  บาท จ านวน 3,998,345,000  หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 
-    หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 6,550,000  บาท จ านวน 655,000  หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว จ านวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,908,842,894 หุ้น  

7.1.1 ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ านวน 655,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ ซ่ึงอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  

 หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ านวน 1,000,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ ในประเทศ  ซ่ึงอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ 
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้   

 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากผู้ถือหุ้นสามัญดังนี้ 
- ในกรณีที่มีการเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินหรือทรัพย์สินใดๆ 

ที่คงเหลือจากการช าระหนี้หรือการกันเพื่อช าระหนี้ทั้งหมดของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ของ
ธนาคารแล้ว ในล าดับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ 

- ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเต็มตามจ านวนที่ก าหนดก่อน ธนาคาร
จึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้ 

 7.1.2 ในส่วนของหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกช าระจ านวน 2,039,502,106 หุ้น มีการจัดสรรดังนี้ 
 หุ้นสามัญจ านวน 500,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อย

สิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้  และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ซ่ึง
ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายต่อไปในอนาคต 

 หุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ซ่ึงธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต 

 หุ้นสามัญจ านวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ซ่ึงรวมถึงจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ในหุ้นสามัญซ่ึงถือโดยผู้รับฝาก
หลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน  

 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
หรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามความหมายที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
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 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสามัญ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

7.2  ผู้ถือหุ้น     

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่  13 มีนาคม 2558 
    

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 610,320,120 31.97 

2. State Street Bank and Trust Company 69,776,224 3.66 

3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 59,481,459 3.12 

4. The Bank of New York (Nominees) Limited 57,825,103 3.03 

5. State Street Bank Europe Limited 52,243,233 2.74 

6. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 34,177,350 1.79 

7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  34,097,030 1.79 

8. Morgan Stanley & Co. International Plc. 33,574,550 1.76 

9. ส านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 30,330,600 1.59 

10. Nortrust  Nominees Ltd - CL AC 25,612,239 1.34 

11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 901,404,986 47.21 

 ยอดรวมทุนในส่วนที่ช าระแล้ว 1,908,842,894 100.00 

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (free float)  

การกระจายการถือครองหุ้น (free float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 คือ 97.54% 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

ประเภทของหุ้นกู้ 
อัตรา 
ดอกเบี้ย 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

จ านวนเงิน 
คงเหลอื 

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

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 3.250% 18 ตุลาคม 2558 400 ล้านUS$ 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 - / - / AA- (tha) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 5.000% 3 ตุลาคม 2566 500 ล้านUS$ A3 / BBB+ / BBB+ 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน 9.025% 15 มีนาคม 2572 449.825 ล้านUS$ Baaa3 / BBB / BBB 
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นอกจากนี้ ธนาคารมีการออกและจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตั๋วแลกเงินระยะส้ัน (อายุไม่เกิน 270 วัน)  
สกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผู้รับเงิน ประเภทจ่ายดอกเบี้ย และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้  โดยไม่จ ากัดมูลค่าการเสนอขาย 
ซ่ึงยอดคงค้างในการออกตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 268 ล้านบาท  

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 นโยบายของธนาคาร 

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก าไร โดยพิจารณา
ถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร  
เงินก าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินส ารองต่างๆ ตามความเหมาะสม 

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ดูได้จาก ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ) 

 นโยบายของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส าคัญ 
และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

                                                                      แผนภูมิองค์กร 
 

 
คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
สายประธาน

กรรมการบริหาร 
สายตรวจสอบและ

ควบคุม 

ธุรกิจ 
กิจการธนาคารในประเทศ 

- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก 
- ลูกค้ารายบุคคล 

กิจการธนาคารต่างประเทศ 
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
- สาขาต่างประเทศ 

กิจการการเงินธนกจิ 
- บริหารการเงิน 
- วานิชธนกิจ 
- ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- บัตรเครดิต 
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ 

ปฏิบัตกิาร 
- ปฏิบัติการและสนับสนุน 

สนับสนุนและอ านวยการ 
- การบัญชีและการเงิน 
- ทรัพยากรบุคคล 
- เทคโนโลย ี
- บริหารความเสี่ยง 
- บริหารสินเชื่อ 
- อาคารส านักงานและ
ทรัพย์สิน 

- วิจัย 
- การประชาสัมพันธ์ 
- ก ากับดูแล 
- ผู้จัดการใหญ ่

กรรมการผู้จัดการใหญ ่

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 



  แบบ 56-1  
 

ข้อ 8 หนา้ที่ 2 
 

8.1 คณะกรรมการ 

โครงสร้างกรรมการของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ธนาคาร 

กรรมการผู้มี
อ านาจ 

ลงนามและ
ผูกพัน
ธนาคาร 

กรรมการ
อิสระ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร    

ความเส่ียง 

1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธาน /      
2. นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ / /  ประธาน    

3. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช /  /  ประธาน   

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ /  /   ประธาน  

5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ / /  /   ประธาน 
6. นายเดชา ตุลานันท์ / /  รองประธาน    
7. นายชาติศิริ โสภณพนิช / /  /    
8. นายปิติ สิทธิอ านวย / /      

9. นายอมร จันทรสมบูรณ์ / /  /  / / 
10. นายชาญ โสภณพนิช / /     / 
11. นายคนึง ฦๅไชย* /  /  /   
12. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล /  /  /   
13. นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์ / /  /   / 
14. นางเกศินี   วิฑูรชาติ /  /  /   
15. นายพรเทพ   พรประภา /  /   /  
16. นายชาญศักดิ์                    เฟื่องฟู /       
17. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ /       

*นายคนึง ฦาไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ โดยทั่วไปจะก าหนดให้มีการจัดประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  ในการประชุมแต่ละครั้ง ฝ่ายจัดการจัดข้อมูล 
เอกสารอ้างอิง และรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และในระหว่างการประชุม 
ประธานกรรมการธนาคารได้ให้เวลาแก่กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่น าเสนอแต่ละวาระอย่างรอบคอบ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญ และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้กรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  
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8.2     ผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้ 

1. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
5. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟ ู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
6. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ 
7. Mr. Chong Toh รองผู้จัดการใหญ่ 
8. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ 
9. นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผู้จัดการใหญ่ 

10. นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์ รองผู้จัดการใหญ่ 
11. นายศิริเดช   เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ 
12. นางรัชนี   นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายการบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง 
การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มีดังนี้ 

1. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
5. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟ ู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
6. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ 
7. Mr. Chong Toh รองผู้จัดการใหญ่ 
8. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ 
9. นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผู้จัดการใหญ่ 

10. นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์ รองผู้จัดการใหญ่ 
11. นายศิริเดช   เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ 
12. นางรัชนี   นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ 
13. นายอายุสม์ กฤษณามระ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชี

และการเงิน  และผู้จัดการ บริหารความเส่ียง 

8.3   เลขานุการบริษัท 

ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษัท  
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   

(1) ค่าตอบแทนกรรมการในรปูค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ าเหนจ็ ในปี 2557 รวม 17 ราย เป็นเงิน  
102.57 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 จ านวน 17 ราย เปน็เงนิ 104.30 ล้านบาท 

หน่วย : บาท 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ต าแหน่ง  2557  2556 

1. นายชาตรี โสภณพนิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ
ธนาคาร 

9,900,000 9,900,000 

2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

5,520,000 5,520,000 

3. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  6,600,000 6,600,000 
4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน  
6,120,000 6,120,000 

5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร                   

6,120,000 6,120,000 

6. นายเดชา ตุลานันท์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานคณะ
กรรมการบริหาร 

5,520,000 5,520,000 

7. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร 

5,520,000 5,520,000 

8. นายปิติ สิทธิอ านวย กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 5,520,000 5,520,000 
9. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการ

บริหาร, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,120,000 6,120,000 

10. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,120,000 6,120,000 

11. นายคนึง ฦๅไชย* กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4,590,000 6,120,000 

12. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6,120,000 6,120,000 

13. นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

5,520,000 5,520,000 

14. นางเกศินี   วิฑูรชาติ   กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6,120,000 6,120,000 

15. นายพรเทพ   พรประภา กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

6,120,000 6,320,000 

16. นายชาญศักดิ์                    เฟื่องฟู กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ 5,520,000 5,520,000 
17. นายทวีลาภ                    ฤทธาภิรมย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 5,520,000 5,520,000 

* นายคนึง ฦาไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
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(2)  ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ) ของ
ผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2557 รวม 12 ราย เป็นเงิน 469.25 
ล้านบาท เทียบกับปี 2556 จ านวน 12 ราย เป็นเงิน 401.78 ล้านบาท 

(3)  ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่
เป็นลูกจ้างและผู้มีอ านาจในการจัดการ (ตามนิยามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551)  ในปี 2557 รวม 59 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 902.04 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื่นๆ  : ไม่ม ี
 

8.5 บุคลากร    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษทัย่อยมีพนักงานทั้งส้ิน 26,132 คน แยกตามสายงานหลักดังนี ้

  หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 

1. เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง 12 
2. สายประธานกรรมการบริหาร 64 
3. สายตรวจสอบและควบคุม  292 
4. กิจการธนาคารในประเทศ 15,301 
5. กิจการธนาคารต่างประเทศ 778 
6. กิจการการเงินธนกจิ 271 
7. ผลิตภัณฑ์และบริการ 671 
8. ปฏิบัติการ 4,050 
9. สนับสนุนและอ านวยการ 3,345 
10. บริษัทย่อย 1,348 

  รวม 26,132 

ส าหรับรายละเอียดการบรหิารบคุลากรได้แสดงใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ในหัวข้อกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านพนักงาน  



 แบบ 56-1 
 

ข้อ 9 หน้าที่ 1 
 

 

-  ร่าง - 

9.  การก ากับดูแลกิจการ  

ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของ
ธนาคารให้มีความมั่นคง  มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ด ารงไว้อย่างยั่งยืน   
 ธนาคารได้มปีฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงครอบคลุมหลักการส าคัญในหมวดเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารเช่ือมั่นว่า การมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้ก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการและก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของธนาคารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ    

นอกจากนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคารในเว็บไซต์ของธนาคาร 

ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจน
ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
ให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน 

ข้อมูลในเรื่องการก ากับดูแลกิจการนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของคณะกรรมการธนาคารในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซ่ึงได้ปรับใช้อย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของธนาคาร 
รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงทบทวนให้เกิดความเหมาะสม        
คณะกรรมการชุดย่อย 
 ธนาคารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ภายในส่วนการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ ข้อ (4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 ธนาคารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไว้ภายในส่วนการปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ข้อ (4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ธนาคารมีการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยซ่ึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  โดย
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 
ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ การก ากับดูแลที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับดูแลความ
เส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม และความเส่ียงเฉพาะด้านต่างๆ การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน การให้บริษัทย่อยจัดท ารายงานและแจ้งข้อมูลส าคัญ 
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการธนาคารก าหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร                           
โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการธนาคารได้ทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป เช่น ข้อห้าม
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน  ท าการซ้ือหรือขาย  หรือเสนอซ้ือเสนอขาย  หรือ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศ 
งบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เป็นต้น 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคารต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถอืหุ้น   
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
            บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2557 ธนาคาร
และบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และ
บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส าหรับปี 2557 
 ธนาคารและบรษิัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 15,733,000.00 บาท 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จ านวน 14,861,390.90 บาท 

2. ค่าบริการอื่นส าหรับปี 2557 
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดท ารายงานพิเศษตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์  
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
1,275,000.00 บาท  

นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่ การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี 
ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ  จ านวน 1,524,342.25 บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 220,045.40 บาท 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารจะดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติด้วยดีเหมาะสม 
และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ธนาคารได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส านักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
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และข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งส่งหนังสือมอบฉันทะ ส าหรับกรณีที่ 
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ ในการด าเนินการประชุม
เป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ในวาระที่ต้องมีการลงมติ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถใช้สิทธิลงมติ
โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง    

นอกจากนี้  ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระที่ต้องการน าเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และส่งค าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามหลัก เกณฑ์และ
วิธีการที่ธนาคารก าหนด ผ่านช่องทางที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

(2) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ธนาคารกล่าวถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียโดยเป็นส่วนหนึ่งของ  “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”  
ซ่ึงแยกออกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

คณะกรรมการธนาคารตระหนัก ให้ความส าคัญ และสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิด โดยธนาคารเปิดรับการแจ้งอย่างเสมอภาค เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรม มีระยะเวลาการสอบสวนอย่าง
เหมาะสม มีการรักษาความลับ 

(3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูล  

 ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้ลงทุน โดยก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลให้การเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้
ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของ
ธนาคาร การพบปะกับนักวิเคราะห์ การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน เป็นต้น  

นักลงทุนสัมพันธ์ 
ธนาคารมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

ของธนาคารที่เป็นประโยชน์ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติ เพื่อดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ผ่านกิจกรรมส่ือสาร
ที่หลากหลายทั้งในส่วนของการประชุมให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting) การประชุม
ทางโทรศัพท์ (Conference Call) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย (Group Analyst and 
Investor Meeting) การเข้าร่วมการจัดการประชุมนักลงทุน (Investor Conference) และการเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน (Non-deal Roadshow) ซ่ึงในปี 2557 ธนาคารโดยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้พบ
และให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
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รูปแบบของการประชุมปี 2557 จ านวนครั้ง จ านวนบริษัท จ านวนราย 

การประชุมให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว 95 141 194 
การประชุมทางโทรศัพท์ 46 48 63 
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 5 171 198 
การเข้าร่วมการจัดการประชุมนักลงทุน 13 177 293 
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 1 15 20 

รวม 160 552 768 

การด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมดูแล และจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก าหนด  

ธนาคารก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งแจ้งข้อมูลการถือหุ้น
และการเป็นกรรมการในกิจการต่างๆรวมทั้งข้อมูลอื่น เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของควบคุมดูแลการท าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานข้อมูลการท าธุรกรรมดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ทั้งนี้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกัน  กรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้ จะไม่มี
การก าหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล
กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติซ่ึงท าให้เกิดความ
เช่ือมั่นว่า คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซ่ือสัตย์
สุจริต   และด าเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  

ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคู่กับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่
ส าคัญ คือ ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์    

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ กรรมการธนาคารมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ   
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-  ร่าง - 

 

การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้มีการแจ้งก าหนดนัดหมายการประชุม

คณะกรรมการในรอบปีให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการธนาคารและ
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ปรากฏตามตารางดังนี้ 

หน่วย : จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ 
ธนาคาร 

ประชุมรวม 12 
ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประชุมรวม 15 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
ประชุมรวม 10 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
ประชุมรวม 12 ครั้ง 

1. นายชาตรี      โสภณพนิช 10    

2. นายโฆสิต      ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 12    

3. นายปิติ      สิทธิอ านวย 12    

4. พลเรือเอกประเจตน์      ศิริเดช 12 15   

 5. นายโกวิทย์      โปษยานนท์ 11  9  

 6. นายสิงห์      ตังทัตสวัสดิ์ 12   9 

 7. นายชาติศิริ      โสภณพนิช 12    

 8. นายชาญ      โสภณพนิช 12   12 

 9. นายอมร      จันทรสมบูรณ์ 12  10 11 

10. นายเดชา      ตุลานันท์ 12    

 11. นายคนึง      ฦๅไชย* 7 7   

 12. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม      ยุคล 11 15   

 13. นายสุวรรณ      แทนสถิตย์ 

 

 

 

12   8 

 14. นายพรเทพ      พรประภา 12  10  

 15. นางเกศินี      วิฑูรชาติ 11 15   

 16. นายชาญศักดิ์     เฟ่ืองฟู 

 

 

 

11    

 17. นายทวีลาภ     ฤทธาภิรมย์ 

๓ณฒญื 

 

 

 

12    

* นายคนึง ฦๅไชย ได้ลาออกจากคณะกรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

 
ในปี 2557 กรรมการธนาคารทุกท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ มากกว่าร้อยละ 75 ของ

การประชุมทั้งปี โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดแล้ว กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระยังจัดการประชุมพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างกันเอง โดย
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมด้วย     
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-  ร่าง - 

บทบาทและหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการธนาคาร 
1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร ได้รับหนังสือนัดประชุม  รวมทั้ง

เอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ  
3. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ  
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระและข้อบังคับของธนาคาร

โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น    

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระ  

ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ดังนี้ 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้
มีอ านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้ งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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-  ร่าง - 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงเป็น
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคารสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 
และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของธนาคาร  

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ

สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองคุณสมบตัขิอง
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ โดยในส่วนของกรรมการจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
คุณสมบัติตามข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งข้อก าหนดของทางการที่ก ากับดูแลธนาคารทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกอบกับการพิจารณาโครงสร้าง  องค์ประกอบ และขนาดของคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีโครงสร้าง องค์ประกอบที่หมาะสมกับขนาดธุรกิจของธนาคาร และประกอบด้วย
กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธนาคารส าหรับการ
คัดเลือกผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งตามขั้นตอน 

การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร 

ข้อบังคับของธนาคารก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้
ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจรับเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้  

 



 แบบ 56-1 
 

ข้อ 9 หน้าที่ 8 
 

 

-  ร่าง - 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(ข)  การเลือกตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ 
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีค าส่ัง
ให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด เข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนของธุรกิจ
สถาบันการเงินช้ันน าของประเทศ ของภูมิภาค และของบริษัทจดทะเบียนช้ันน าในประเทศ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร และคณะผู้บริหารระดับสูง ผล
ประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม 

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารในปี 2557 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยอยู่ในระดับและ
สัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศ โดยค านึงถึงขนาดของสินทรัพย์ของธนาคาร ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้ 
ธนาคารได้จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลด้วย 

การรวม หรือแยกต าแหน่ง 

ธนาคารก าหนดให้มีการแยกกัน ทั้งบทบาท หน้าที่ และบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการธนาคารกับ
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษัท โดยธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม คือ มีประสบการณ์การท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลักสูตร
กรรมการบริษัท (Director Certification Program: DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมี
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-  ร่าง - 

คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง ดังนี้  

1. เรื่องการประชุม เช่น  การจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดเตรียมหรือจัดท าวาระการ
ประชุม  หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม  รายงานประจ าปี และรายงานการประชุม รวมทั้งด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

2. เรื่องทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

3. เรื่องการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. เรื่องการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เป็นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด  

การจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ  แต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง 
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารจ ากัดการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

ธนาคาร โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ธนาคารถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ กรรมการแต่ละท่าน เป็นประธาน

กรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทจ ากัดอื่นได้ไม่
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 

นอกจากนี้ ธนาคารจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งเป็นการเพิ่มเติม คือ 
กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน  5 แห่ง ทั้งนี้ ธนาคารได้ก าหนดให้
กรรมการธนาคารรายงานการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีกรรมการธนาคารท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
เกิน 5 แห่ง 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหน้าที่กล่ันกรอง เสนอความเห็น ติดตามและ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

(ก)  คณะกรรมการบริหาร  

วัตถุประสงค์   

เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร    
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-  ร่าง - 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท า

หน้าที่กรรมการบริหารรวม 6 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปนี ้
1. นายโฆสิต       ปั้นเปี่ยมรัษฎ์     ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดชา ตุลานันท์            รองประธานกรรมการบริหาร  
3. นายอมร จันทรสมบูรณ์    กรรมการบริหาร  
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหาร  
5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการบริหาร  
6. นายสุวรรณ       แทนสถิตย ์         กรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 1. ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาอนุมัติ
การให้สินเช่ือ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ 
ของธนาคาร อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร  

 2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซ่ึงต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคาร เช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ และการ
ออกหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นต้น   

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ทุกสัปดาห์ โดยทั่วไปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร   
(ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์   

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร    

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งครั้งละ 2 ปี และมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล  กรรมการตรวจสอบ  
3. นางเกศินี      วิฑูรชาต ิ  กรรมการตรวจสอบ 



 แบบ 56-1 
 

ข้อ 9 หน้าที่ 11 
 

 

-  ร่าง - 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และ นางเกศินี วิฑูรชาติ  เป็นผู้ที่จบการศึกษา    
มีความเช่ียวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี/การเงินและการธนาคารอันเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการตรวจสอบ  

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดท ารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน  และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสายตรวจสอบและควบคุม 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6. เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารมาให้ค าช้ีแจงในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. พิจารณาว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค าปรึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

8. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
ธนาคาร  ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
น้อย 3 เดือนต่อครั้ง  

 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร  และจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร  

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
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-  ร่าง - 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มี 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น
กรรมการอิสระ   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งครั้งละ 2 ปี  และมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายอมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                
3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้ 

(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไป    

(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป        

ทั้งนี้  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ  

2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร 

(1) กรรมการ  

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการธนาคาร  

(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป      

3. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของธนาคาร ได้รับผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนมีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเส่ียงที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงให้
ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย   

6. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี
ของธนาคาร  
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-  ร่าง - 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตาม 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาคาร และจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทนโดยแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีของธนาคาร      

(ง)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม        

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 
4 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 1 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2. นายชาญ      โสภณพนิช      กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายอมร  จันทรสมบูรณ์     กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์      กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. นายอายุสม์  กฤษณามระ     กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ  

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.   จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของธนาคารพิจารณา ในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น  ความเสี่ยงด้านเครดิต  ความเส่ียงด้านตลาด  ความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น 

2.   วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3.   ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด   

4. ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง  
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-  ร่าง - 

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการธนาคาร  

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลงานส าหรับปี 2557 ทั้งในระดับคณะกรรมการธนาคาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดยเป็นการประเมินผลงานตนเองแบบทั้งคณะ วิธีการในการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการธนาคาร กระท าโดยให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมินที่จัดท าขึ้น ซ่ึงมีหัวข้อหลักในการ
ประเมิน คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) การประชุม  (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหารในส่วนของการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับมา
จากหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้  คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรอบปี  โดย
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด ซ่ึงมีหัวข้อในการประเมิน เช่น  (1) ความเป็นผู้น า  
 (2) การก าหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์  (4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  (5) ความสัมพันธ์กับภายนอก  
(6) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่  ธนาคารจัดให้มีการแนะน าและท าความรู้จักกับกรรมการร่วมคณะ  ให้ข้อมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  ข้อบังคับของธนาคาร  หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการธนาคาร
ตามข้อบังคับและข้อก าหนดของทางการ เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหนา้ที่
ของการเป็นกรรมการธนาคาร   

ธนาคารตระหนัก ให้ความส าคัญ และมุ่งมั่นที่จะด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการ และในทางที่เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึ งรวมถึงการ
ฝึกอบรม และกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารให้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน
โครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นต้น 

กรรมการธนาคารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายปิติ สิทธิอ านวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช 
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นางเกศินี  
วิฑูรชาติ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ส าหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท า “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557” แยกจาก รายงาน

ประจ าปี 2557 เพื่อน าโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารมาแสดงไว้ เป็นการส่ือสารให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างละเอียดชัดเจน
มากขึ้น  

เพื่อให้การด าเนินและพัฒนาธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างยั่งยืน ธนาคารตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
การด าเนินการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านส่ิงแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา 

ในการจัดท ารายงานรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557 ธนาคารได้น าแนวทางการรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) มาใช้เป็นกรอบการรายงาน  
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่  การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
การเคารพสิทธิมนุษยชน  การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  และการสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

นอกจากการจัดพิมพ์ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557” เป็นรูปเล่มแล้ว ธนาคารยังได้น ารายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2557 เผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกว้างที่สนใจได้รับทราบ ผ่านเ ว็บไซต์ของธนาคาร 
(www.bangkokbank.com) อีกด้วย 
 

http://www.bangkokbank.com/


 แบบ 56-1 

                                                                                      ข้อ 11 หน้าที ่ 1 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

คณะกรรมการธนาคารได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม และเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติงานที่ต้องมีระบบการควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดี เพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริการทางการเงินแก่
ประชาชนและองค์กรนิติบุคคลทั่วไปเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน และเช่ือถือได้     

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายนิพนธ์ จันทร์เจริญสุข ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสาย
ตรวจสอบและควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ธนาคาร มาเป็นระยะเวลา 35 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมี
ความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของธนาคาร จึงเห็นว่า มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคาร
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสายตรวจสอบและ
ควบคุม มีดังนี้ 

นายนิพนธ์ จันทร์เจริญสขุ 

 ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคมุ  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี การบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 
การอบรม  
 การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาต (Pre-CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงินเพื่อรองรับนโยบายการก ากับตรวจสอบของ ธปท. ชมรมผู้ตรวจ

สอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  

 กฎหมายต่อต้านการทุจรติฉบบัใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสูค่วามโปร่งใส   IOD  

 การประชุมทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทจุริต ส านกังาน ป.ป.ช.  

 พ.ร.บ. ฟอกเงิน  พ.ร.บ. ก่อการร้าย  และกฎกระทรวง CDD   สายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 สถาบันการเงินกับการสกัดก้ันการลักลอบน าเงินออกนอกราชอาณาจักรของกระบวนการค้ายาเสพติด สมาคม

ธนาคารไทย  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 2553 - ปัจจบุัน  ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคมุ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2541 - 2553  AVP ผู้ช านาญการตรวจสอบ - SVP ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบ

และควบคุม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 2519 - 2541  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ช้ันตรี - ช้ันพิเศษ หัวหน้าส่วน ฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  



 แบบ 56-1 

                                                                                      ข้อ 11 หน้าที ่ 2 

ธนาคารมอบหมายให้นายปานศักดิ ์ พฤกษากิจ ด ารงต าแหน่งเป็น  ผู ้จ ัดการ ก ากับดูแล (Head of 
Compliance) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
ธนาคาร โดยคุณสมบัตขิองผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร มีดังนี้ 

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ 

 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จดัการ ก ากับดูแล  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
การอบรม  

 ผู้ก ากับดูแลการปฏบิัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 แนวปฏิบตัิการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ส านักงาน ป.ป.ง.  

 แนวทางการก ากับการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบธุรกรรมที่ส าคัญ (Significant Activities)   ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

 ความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานแก่ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบตังิาน   

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

 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 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 2551 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส (SVP) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ ก ากับดูแล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2543 -2550  ผู้จัดการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2536 -2542  ผู้จัดการด้าน Control สาขาสิงคโปร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2531 -2535  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2518 - 2530  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ผู้จัดการก ากับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ คปภ. ทางการท้องถิ่นของสาขาในต่างประเทศ 
หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้  คณะกรรมการธนาคารได้มีการอนุมัติ
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็นหลักการพื้นฐานและเป็นแนวทางให้กรรมการธนาคาร 
ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเข้าใจในนโยบาย และถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร 
จ านวน 4 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสินใจในการด าเนินกิจการใด ๆ ของธนาคารหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย    

  1.  พลเรือเอกประเจตน์     ศิริเดช       ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  2. ศาสตราจารย์คนึง         ฦๅไชย    กรรมการตรวจสอบ   

  3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม    ยุคล กรรมการตรวจสอบ  

  4. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาต ิ กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย  ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ปัจจุบันมีกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน  โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งส้ิน 15 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้  

 สอบทานรายงานทางการเงิน  

ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ าไตรมาส ประจ างวดครึ่งปี และประจ าปี โดยประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี  ผู้บริหารของสายการบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณา
รายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส าคัญ รวมทั้ง
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาผลประกอบการ
ของธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว 

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ  
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 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความส าคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสาย
ตรวจสอบและควบคุมที่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปผลการ
ตรวจสอบประจ าปี ระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ  เพื่อ
ประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 ผู้สอบบัญชี 

ได ้พ ิจารณาค ัด เล ือกผู ้สอบบ ัญชีของธนาคาร  โดยพิจ า รณาถ ึงความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพ
งานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา  ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส านักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ าปี 2558 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว  

 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ
ธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Policy) ที่ธนาคารก าหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดย
พิจารณาผลการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบ
และควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก าหนดและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
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 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท ารายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่ าง
ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจาก
ธนาคาร ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร   

      
 
 
 

 

 พลเรือเอก       
(ประเจตน์  ศิริเดช) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
24 กุมภาพันธ์ 2558  
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12.  รายการระหว่างกนั 

12.1 สินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน และรายการระหว่างกนัอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคาร ประกอบด้วย บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้บริหารส าคัญ ซ่ึงหมายถึง กรรมการและพนักงานช้ันบริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารส าคัญ หรือกิจการที่ผู้บริหารส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญ  

 

ธนาคารมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันกับบคุคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินรวม 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

เงินให้
สินเชื่อ* 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืมและ
หน้ีสินอื่น 

ภาระ
ผูกพัน 

เงินให้
สินเชื่อ* 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืมและ
หน้ีสินอื่น 

ภาระ
ผูกพัน 

บริษัทร่วม          
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด - 90 2 - - 25 1 - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 

นายขจรวุฒิ ตยานุสรณ์ 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด 395 63 - 22 795 58 - 5  
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด - 19 7 - - 14 - - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด - 179 1  - - - - นายโชค  ณ ระนอง 

รวมบริษัทรว่ม 395 351 10 22 795 97 1 5  

บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     118 5,291 20 6 150 5,926 60 11  

รวม 513 5,642 30 28 945 6,023 61 16  

*  สุทธิหลังหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ          
 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

เงินฝาก 
เงินให้
สินเช่ือ* 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ

หนี้สินอื่น 
ภาระ
ผูกพัน เงินฝาก 

เงินให้
สินเช่ือ* 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ 

หนี้สินอื่น 
ภาระ
ผูกพัน 

บริษัทย่อย            
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด 5,382 - 67 - 14 2,461 - 65 - - นายปิติ สิทธิอ านวย  

Mr. Chong  Toh 
นางสาวรัชดา ธีรธราธร 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด - 4,248 55 1,133 - - 6,017 18 1,133 - นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
นางกุลธิดา ศิวยาธร 
นางสาวปิยะดา สุจริตกุล 

*  สุทธิหลังหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
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หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

เงินฝาก 
เงินให้
สินเช่ือ* 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ

หนี้สินอื่น 
ภาระ
ผูกพัน เงินฝาก 

เงินให้
สินเช่ือ* 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ 

หนี้สินอื่น 
ภาระ
ผูกพัน 

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด - - 750 - - - - 167 594 - นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ 
Mr. Chong  Toh 
นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ 
นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต 
นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ์ 

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด 5,333 - 52 557 - 8,471 - 94 541 179 นายชาติศิริ โสภณพนิช 
Mr. Chong  Toh 
นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
Mr. Lin Cheng Leo Kung 
นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) - - 33 - 16 - - 35 - 117 Mr. Chong  Toh 
 นางเยาวดี นาคะตะ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม            
บัวหลวง จ ากัด     

- - 40 - - - - 57 - - นายอายุสม์ กฤษณามระ 
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
      บางกอกแคปปิตอล จ ากัด** 

- - 18 - - - - - - - Mr. Chong  Toh 
 

รวมบริษัทยอ่ย 10,715 4,248 1,015 1,690 30 10,932 6,017 436 2,268 296  

บริษัทร่วม            
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด - - 90 2 - - - 25 1 - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 

นายขจรวุฒิ ตยานุสรณ์ 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด - 395 63 - 22 - 795 58 - 5  
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด - - 19 7 - - - 14 - - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด - - 179 1 - - - - - - นายโชค  ณ ระนอง 

รวมบริษัทรว่ม - 395 351 10 22 - 795 97 1 5  

บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     - 110 5,291 6 6 - 128 5,926 60 11  

รวม 10,715 4,753 6,657 1,706 58 10,932 6,940 6,459 2,329 312  

*  สุทธิหลังหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

** ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ในอัตราร้อยละ 2.00 ถึง 13.13 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเช่ือและหลักประกัน และ
ส าหรับเงินให้สินเช่ือกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด ในอัตราร้อยละ 2.08 ถึง 2.10  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ในอัตราร้อยละ 2.35 ถึง 12.75 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเช่ือและหลักประกัน และ
ส าหรับเงินให้สินเช่ือกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด ในอัตราร้อยละ 2.35  

ธนาคารได้ปฏิบัติตามแนวทางการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ก าหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทยใน
การประมาณจ านวนขั้นต่ าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับ
ลูกหนี้ทั่วไป 
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 รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 

   งบการเงินรวม 

  ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ที่ลงทุนทางตรง 
และทางอ้อม (%) 

วิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

วิธีส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษัทร่วม         
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากัด ธุรกิจการเงิน หุ้นสามัญ 35.88 35.88 43 43 568 484 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด บริการ หุ้นสามัญ 30.00 30.00 15 15 277 244 
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ ากดั* บริการ หุ้นสามัญ       - 24.90       - - **      -  - ** 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด 

บริการ 
บริการ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นสามัญ 

19.80 
49.99 

19.80 
      - 

10 
90 

10 
        - 

221 
90 

182 
       - 

รวม     158 68 1,156 910 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (2) (2) - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     156 66 1,156 910 

  * เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ ากัด จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี 
** จ านวนเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท 
 

   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์ 

ที่ลงทุน 
ที่ลงทุนทางตรง 
และทางอ้อม (%) 

วิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

   2557 2556 2557 2556 

บริษัทย่อย       
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด ธุรกิจการเงิน หุ้นสามัญ 100.00 100.00 2 2 
บางกอกแบงค ์เบอร์ฮาด ธนาคาร หุ้นสามัญ 100.00 100.00 6,082 4,113 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามัญ 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด ธนาคาร หุ้นสามัญ 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด     ธุรกิจการเงิน หุ้นสามัญ 75.00 75.00 183 183 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย ์ หุ้นสามัญ 99.89 99.89 4,769 4,769 
บริษัทร่วม       
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากัด ธุรกิจการเงิน หุ้นสามัญ 35.88 35.88 43 43 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด บริการ หุ้นสามัญ 30.00 30.00 15 15 
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ ากดั* 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด 

บริการ 
บริการ 
บริการ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นสามัญ 
หุ้นสามัญ 

     - 
19.80 
49.99 

24.90 
19.80 
     - 

           -  
        10 

90 

  - **       
10 

           - 
รวม     33,279 31,220 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (97) (97) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธ ิ     33,182 31,123 

  * เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ ากัด จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี 
** จ านวนเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท 
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รายการทางบัญชีที่ส าคัญระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  
มีการก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกัน การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมระหว่างกันและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไป
ตามปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป  

ธนาคารมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยส าคัญ ดังนี้  
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท 

งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

รายได้
ดอกเบี้ย 

รายได ้
ที่มิใช่
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

รายได้
ดอกเบี้ย 

รายได ้
ที่มิใช่
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

บริษัทร่วม         
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด - 34 - 25 - 22 1 19 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด 13 3 - - 20 3 - - 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด - 5 - 77 - 4 - 84 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด - - 1 - - - - - 

รวมบริษัทรว่ม 13 42 1 102 20 29 1 103 
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     7 46 85 82 2 113 67 83 

รวม 20 88 86 184 22 142 68 186 

หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

รายได้
ดอกเบี้ย 

รายได ้
ที่มิใช่
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

รายได้
ดอกเบี้ย 

รายได ้
ที่มิใช่
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

บริษัทย่อย         
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด 17 2 - - 4 1 - - 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 118 - - 3 176 - - 1 
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด - - 7 - - - 19 - 
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด 29 139 2 11 26 41 2 6 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) - 21 2 11 2 18 1 - 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด     - 1,454 1 - - 1,104 1 - 

รวมบริษัทยอ่ย 164 1,616 12 25 208 1,164 23 7 
บริษัทร่วม         
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด - 34 - 25 - 22 1 19 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด 13 3 - - 20 3 - - 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด - 5 - 77 - 4 - 84 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด - - 1      

รวมบริษัทรว่ม 13 42 1 102 20 29 1 103 
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     7 1 85 46 2 - 67 55 

รวม 184 1,659 98 173 230 1,193 91 165 

 

 



 แบบ 56-1 

                                                                                      ข้อ 12 หน้าที ่ 5 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 
                               หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 1,290 1,194 931 862 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 49 44 44 36 

        รวม 1,339 1,238 975 898 

12.2  มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

ธนาคารมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการน าเสนอ วิเคราะห์ค าขอและการอนุมัติการท า        
ธุรกรรมของลูกค้าที่มีหลักฐานตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการอนุมัติสินเช่ือ ธนาคารมีระเบียบค าส่ังปฏิบัติงานภายใน
ธนาคารที่ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะต้องไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือนั้นๆ 

12.3  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2557 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติ
คณะกรรมการธนาคาร 

12.4  การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ธนาคารอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามการด าเนินธุรกิจทั่วไปของธนาคาร ซ่ึงธนาคารมีการ
ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ทางการได้ก าหนดให้
ธนาคารถือปฏิบัติ 



 แบบ 56-1 

 

ข้อ 13 หน้าที่ 1 

- ร่าง - 

ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1  งบการเงิน    

 ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ส าหรับปี 2557, 2556 และ 2555  

 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ส าหรับงบการเงินส าหรับปี  2557, 2556 และ 2555  

- ป ี2557 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

- ป ี2556 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้น า
นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” 
และได้ท าการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว 

- ป ี2555 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 



 แบบ 56-1 

 

ข้อ 13 หน้าที่ 2 

- ร่าง - 

ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

งบแสดงฐานะการเงิน 

  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 

สินทรัพย์    

เงินสด 59,899 53,551 46,432 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 532,205 407,632 354,988 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 64 7 3 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 15,941 13,770 11,163 
เงินลงทุนสุทธิ 382,054 377,413 412,418 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,156 910 779 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ    
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,782,849 1,753,344 1,605,304 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 4,233 4,572 4,335 

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 1,787,082 1,757,916 1,609,639 
   หัก  รายได้รอตัดบัญชี (616) (677) (913) 
   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (89,411) (89,697) (84,583) 
   หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (2,514) (2,886) (3,005) 
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 1,694,541 1,664,656 1,521,138 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 1,852 2,051 487 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 16,516 18,901 21,262 
ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์สุทธิ 31,455 32,275 33,577 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธ ิ 698 606 300 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,133 2,007 1,902 
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 21,376 22,728 16,291 

รวมสินทรัพย์ 2,759,890 2,596,507 2,420,740 

 

 

 

 

 

 

 
 



 แบบ 56-1 

 

ข้อ 13 หน้าที่ 3 

- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    

เงินรับฝาก 2,058,779 1,935,272 1,834,654 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 140,048 124,296 127,088 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 9,136 10,910 9,333 
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 152 133 28 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 17,852 21,711 7,142 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 140,845 140,147 108,758 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 1,852 2,051 487 
ประมาณการหนี้สิน 9,241 8,257 10,208 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,169 3,107 3,419 
หนี้สินอื่น 54,173 54,571 47,527 
รวมหนี้สิน 2,436,247 2,300,455 2,148,644 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุ้น    
     ทุนจดทะเบียน    
          หุ้นบุริมสิทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 17 17 17 
          หุ้นสามัญ 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 39,983 39,983 39,983 
     ทุนที่ออกและช าระแล้ว    
          หุ้นสามัญ 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 19,088 19,088 19,088 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 56,346 56,346 56,346 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 43,137 39,838 40,034 
ก าไรสะสม    
     จัดสรรแล้ว    
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 19,000 18,000 17,000 
           อ่ืน ๆ 81,500 76,500 71,500 
     ยังไม่ได้จัดสรร 104,420 86,164 68,056 
     รวมส่วนของธนาคาร 323,491 295,936 272,024 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 152 116 72 
     รวมส่วนของเจ้าของ 323,643 296,052 272,096 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,759,890 2,596,507 2,420,740 

 

 



 แบบ 56-1 

 

ข้อ 13 หน้าที่ 4 

- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หน่วย  :  ล้านบาท 

รายการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 

รายได้ดอกเบี้ย 103,480 100,405 95,260 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 44,483 44,526 40,308 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 58,997 55,879 54,952 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,161 28,393 25,625 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,435 7,154 6,501 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 21,726 21,239 19,124 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 5,572 5,796 5,000 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,055 2,489 1,140 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 182 162 83 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,016 2,360 2,019 
รายได้จากเงินปันผล 3,626 2,968 2,597 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 684 564 496 
รายได้จากการด าเนินงาน 96,858 91,457 85,411 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 43,087 37,947 37,147 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 8,687 8,593 7,248 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 45,084 44,917 41,016 
ภาษีเงินได้ 8,593 8,882 9,100 
ก าไรสุทธ ิ 36,491 36,035 31,916 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 7,119 (1,119) 11,143 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน    
ในต่างประเทศ (1,483) 1,649 (1,405) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์    
ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (717) (398) 67 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,288) 278 (2,249) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 40,122 36,445 39,472 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 36,332 35,906 31,847 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร 39,963 36,315 39,405 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 19.03 18.81 16.68 

 
 
 



 แบบ 56-1 

 

ข้อ 13 หน้าที่ 5 

- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 
                                                                                                                                                        หน่วย :  ล้านบาท 

รายการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2555 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 45,084 44,917 41,016 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น    

           เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน (3,425) 4,888 4,634 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง    
     ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 41,659 49,805 45,650 

          สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (196,293) (201,729) (299,040) 
          หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 136,586 114,919 220,593 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (18,048) (37,005) (32,797) 
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 36,443 27,670 (10,705) 
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (12,611) 18,503 45,181 
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสด (150) 87 (38) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 5,634 9,255 1,641 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันที่  1 มกราคม 57,169 47,914 46,273 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62,803 57,169 47,914 
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- ร่าง - 

13.2 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ   

 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (งบการเงินรวม) 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      
  อัตราก าไรขั้นต้น    63.49% 62.45% 63.97% 
  อัตราก าไรสุทธ ิ    24.42% 25.08% 24.09% 
  อัตราผลตอบแทนส่วนของเจ้าของ 1)    11.66% 12.62% 12.35% 
  อัตราดอกเบี้ยรับ    4.39% 4.49% 4.73% 
  อัตราดอกเบี้ยจ่าย    2.01% 2.12% 2.09% 
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย    2.38% 2.38% 2.64% 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    4.62% 4.22% 3.76% 
          อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์    2.25% 2.25% 2.43% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์    1.39% 1.45% 1.41% 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า)    0.06 0.06 0.06 
          อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 1) (เท่า)   7.53 7.77 7.90 
  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม    80.69% 84.01% 82.16% 
  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก    86.57% 90.56% 87.45% 
  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม    84.51% 84.13% 85.39% 
  อัตราการจ่ายเงินปันผล    34.15% 34.55% 35.96% 
 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง   17.41% 16.75% 15.98% 
          อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     
  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ   5.15% 5.27% 5.44% 
  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ    0.55% 0.21% 0.07% 
  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม 2)  2.14% 2.16% 2.33% 
  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ   0.24% 0.26% 0.27% 

1)  ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของธนาคาร 
2)   อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
วิเคราะห์ราคาปิดต่อหุ้นและก าไรต่อหุ้น ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท) 191.37 204.79 182.58 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 19.03 18.81 16.68 

ราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (เท่า) 10.06 10.89 10.95 

ในปี 2557 ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลี่ยของหุ้นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.6 จาก 
204.79 บาทในปี 2556 เป็น 191.37 บาทในปี 2557 ขณะที่ก าไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จาก 18.81 บาทต่อหุ้นในปี 
2556 เป็น 19.03 บาทต่อหุ้นในปี 2557 ส่งผลให้สัดส่วนของราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของธนาคารลดลงจาก 
10.89 ในปี 2556 เป็น 10.06 ในปี 2557 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 
เศรษฐกิจไทยในปี 2557  

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวในอัตราต่่าที่ร้อยละ 0.7 จากปีก่อนหน้า ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 
ในปี 2556 ปัจจัยส่าคัญมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี ซ่ึงท่าให้การใช้จ่าย ลงทุนของ
ภาคเอกชนและรัฐบาล ในโครงการต่างๆ มีความล่าช้า โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  
ประกอบกับหนี้ของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคชะลอตัวลงมาก ขณะที่การฟื้น
ตัวที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในบางพื้นที่ของเศรษฐกิจโลก เช่น สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น รวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่
ตกต่่าลง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยหดตัวร้อยละ 0.3 จากปีก่อน ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทยก็ลดลงร้อยละ 6.7 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายในช่วงครึ่ง
หลังของปี ภาวะการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวขึ้นอีกครั้ง 

ในเชิงเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพค่อนข้างดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 
และ 1.6 ตามล่าดับ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากร้อยละ 2.2 ในปีก่อน จากปัจจัยส่าคัญคือราคาน้่ามันในตลาดโลก
ที่ปรับตัวลดลงมากในช่วงปลายปี รวมถึงแรงกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง ขณะที่การปรับโครงสร้างราคา
พลังงานในประเทศ ที่ท่าให้ราคาก๊าซหุงต้มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มากนัก เนื่องจากได้รับการชดเชย
จากต้นทุนค่าน้่ามันที่ลดลง ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทในปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
อ่อนค่าลงจาก 30.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556 การอ่อนค่าลงของเงินบาทเป็นไปตามทิศทางการอ่อนค่าของ
สกุลเงินส่าคัญในภูมิภาค ซ่ึงเป็นผลจากการไหลของเงินลงทุนสุทธิออกจากภูมิภาค เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้น
ตัวอย่างชัดเจนและธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing : QE) ขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียชะลอการขยายตัวลง 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ในเดือนมีนาคม 2557 
จากร้อยละ 2.25 เหลือร้อยละ 2.00 เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ เนื่องจากความเส่ียงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเพิ่ม
สูงขึ้น จากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี ประกอบกับการฟื้นตัวอย่างเช่ืองช้าและ
ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจโลก   

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 - 4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส่าคัญคือ การเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน ภาวะการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น การลดลงของราคาน้่ามันจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของอุป
สงค์ภายในประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี  ขณะที่ปัจจัยเส่ียงที่ส่าคัญ 
ได้แก่ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนจากทิศทางของนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่สอดคล้องกัน โดย
ขณะที่สหรัฐฯยุติมาตรการ QE แตส่หภาพยุโรปและญี่ปุ่นจะด่าเนินมาตรการ QE ท่าให้เงินยูโรและเยนมีแนวโน้มอ่อน
ค่าลง นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงด้านการขยายตัวไปอีกระยะหนึ่ง จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศยูโร โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหภาพยุโรปกับกรีซเรื่องนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ความไม่
สงบในยูเครน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่วนการปรับตัวลดลงของราคาน้่ามันในตลาดโลกนั้น แม้จะส่งผลดี
ต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจภายในประเทศ แต่ท่าให้การส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้่ามันมีแนวโน้มหด
ตัวลง อีกทั้งรายได้ของเกษตรกรยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังอยู่ในภาวะซบเซาอย่าง
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ต่อเนื่อง  ส่าหรับความเส่ียงที่อาจเป็นอุปสรรคส่าคัญต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ได้แก่ การเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาลที่อาจล่าช้า และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2557 

ผลการด่าเนินงานของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ชะลอตัวลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและการฟื้นตัวอย่างเช่ืองช้าของเศรษฐกิจโลก แต่ในช่วง
ครึ่งหลังของปีเมื่อปัญหาทางการเมืองคลี่คลายลง ภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ภาคครัวเรือนและธุรกิ จมีความ
เชื่อมั่นมากขึ้น ผลการด่าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จึงเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวขึ้นเป็นล่าดับ  

หากพิจารณางบดุลของธนาคารพาณิชย์พบว่า เงินให้สินเช่ือและเงินรับฝากในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 4.5 
และ 6.6 จากปีก่อน ชะลอตัวลงจากปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 10.6 และ 9.7 ตามล่าดับ โดยการแข่งขันเพื่อระดมเงินฝาก
เริ่มเข้มข้นขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หลังจากเศรษฐกิจ เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น และความต้องการลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของ
เงินฝากในอัตราสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือส่งผลให้สภาพคล่องในระบบปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราส่วนสินเช่ือต่อเงิน
ฝากอยู่ที่ร้อยละ 94.6 เทียบกับร้อยละ 96.4 ณ ส้ินปี 2556 

ส่าหรับปี 2558 ผลการด่าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ฯ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐและการฟื้นตัวจาก
การลงทุนของภาคเอกชน เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สินเช่ือมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันการเร่งตัวของสินเช่ือ
อาจท่าให้สภาพคล่องตึงตัวขึ้นในระดับหนึ่ง แต่การที่ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยปรับตัวดีขึ้นจากการปรับตัวลดลง
ของราคาน้่ามันในตลาดโลก ตลอดจนการใช้มาตรการ QE ของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นที่อาจช่วยให้มีเงินทุนบางส่วน
ไหลเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น จะส่งผลช่วยให้สภาพคล่องในระบบไม่ตึงตัวมากนัก อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์มี
แนวโน้มที่จะบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของเงินทุนยังมีความผันผวนสูง ประกอบกับ
ความต้องการสินเช่ือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มระดมเงินฝากเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ธนาคาร
พาณิชย์ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการค้่าประกันและจ่านอง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะส่งผลต่อ
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ รวมถึงต้องติดตามความคืบหน้าของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินธุรกิจของธนาคารและข้อมูลของลูกค้า 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารในอนาคต  

ในช่วง 5 ปีนับจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด่าเนินงาน
ที่ส่าคัญ 3 ประการ ซ่ึงเป็นทั้งโอกาสในการขยายฐานธุรกิจและความท้าทาย ได้แก่ 

1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regionalization) โดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ในช่วงปลายปี 2558 ซ่ึงนอกจากจะท่าให้การค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค
ขยายตัวมากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากเอเชียตอนบนและนอกภูมิภาคเข้ามามากขึ้น ความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิด
กันมากขึ้นนี้จะช่วยหนุนให้อาเซียนและเอเชียมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐ
ได้เตรียมรองรับการรวมกลุ่มในภูมิภาคโดยการเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ เช่น รถไฟทางคู่ และรถไฟที่ใช้รางขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เป็นต้น เพื่อยกระดับการ
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เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศจีน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนของภาคการผลิตในภูมิภาคในอนาคต 

2. การขยายตัวของเมือง (Urbanization) โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด  จะเป็นปัจจัยส่าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยการค้าการลงทุนในจังหวัดขนาดใหญ่และเมืองส่าคัญในการเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่าให้รายได้ของ
ประชาชนในต่างจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซ้ือสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และมีความต้องการบริการทาง
การเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น จังหวัดเหล่านี้จึงนับเป็นแหล่งระดมเงินออมที่มีความส่าคัญ ธนาคารพาณิชย์จึงต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาช่องทางใน
การให้บริการทั้งในรูปแบบของสาขาและไม่ใช่สาขา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย สะดวก และ
ปลอดภัย 

3. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเป็น
ล่าดับ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
การช่าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานของภาครัฐ 
วิถีทางการท่าธุรกิจของเอกชน รูปแบบการด่าเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนการแข่งขันและความเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมจะช่วยอ่านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ
ด่าเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารพาณิชย์จึงจ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญและเร่งคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการ
ให้บริการในรูปแบบ “ธนาคารดิจิทัล” เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและการด่าเนินธุรกิจใน
อนาคต 

ก้าวสู่อนาคต 

ธนาคารกรุงเทพพร้อมรับประโยชน์จากปัจจัยส่าคัญที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงประกอบด้วย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ความเจริญที่กระจายตัวสู่ต่างจังหวัด และการเข้า
สู่ยุคดิจิทัล ธนาคารเล็งเห็นและตระหนักดีถึงนัยส่าคัญของปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ และได้ด่าเนินการในเชิงรุกเพื่อปรับ
แนวทางธุรกิจในทุกมิติให้พร้อมรับโอกาสที่ก่าลังมาถึงนี้ 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างลูกค้า ในการก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาส่าคัญของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการขยายตัวของเอเชีย หลังฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ และ
ครบรอบ 60 ปีของการเปิดด่าเนินการสาขาต่างประเทศแห่งแรก ธนาคารกรุงเทพพร้อมเดินหน้าเพื่อเพิ่มคุณค่าในทุก
ขั้นตอนของการท่างาน และคงไว้ซ่ึงการเป็นธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้ใช้บริการ  
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ผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีส าคัญ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

ก่าไรสุทธิ * 36,332   35,906  1.2%  

ก่าไรต่อหุ้น (บาท)  19.03 18.81 1.2% 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.37%  2.36% 0.01%  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด่าเนินงาน 22.4%  23.2% (0.8)%  

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด่าเนินงาน 44.5%  41.5% 3.0%  

ก่าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย * 1.39%  1.45% (0.06)%  

ก่าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย * 11.66%  12.62% (0.96)%  
*  ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 
 

     

   
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

 เงินให้สินเชื่อ ** 1,782,233 1,752,667  1.7%  

 เงินรับฝาก 2,058,779 1,935,272  6.4%  

 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 86.6% 90.6%  (4.0)% 

 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 45,046 43,228  4.2%  

 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ 2.1% 2.2% (0.1)% 

 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 204.1%  214.2%  (10.1)%  

 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 17.41% 16.75% 0.66% 

**  หักรายได้รอตัดบัญชี 

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีก่าไรสุทธิปี 2557 จ่านวน 36,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 1.2 จากปี 2556 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3,118 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
2,282 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 และค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานเพิ่มขึ้น 5,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 

เศรษฐกิจไทยในปี 2557  มีการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาคการส่งออกที่หดตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศคู่ค้าส่าคัญของไทย เช่น ยุโรป จีน และญี่ปุ่น และการใช้จ่ายภาครัฐต่่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ปัญหาการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกและหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง  ท่าให้ภาคธุรกิจชะลอ
การลงทุนและภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายอย่างจ่ากัด  ปัจจัยลบเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการสินเช่ือของธนาคาร โดย ณ 
ส้ินเดือนธันวาคม 2557  ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือจ่านวน 1,782,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,566 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 
จากส้ินเดือนธันวาคม 2556   

อย่างไรก็ตาม สินเช่ือมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4  โดยเติบโตร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 และ
เป็นการเติบโตสูงสุดใน 4 ไตรมาส สินเช่ือที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4  มาจากลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้า
ธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกค้าบุคคล และลูกค้าต่างประเทศ 
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ด้านคุณภาพสินเช่ือยังอยู่ในเกณฑ์ดี ธนาคารมีสินเช่ือด้อยคุณภาพ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 จ่านวน 
45,046 ล้านบาท ลดลง 1,072 ล้านบาท จากส้ินเดือนกันยายน 2557 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ืออยู่ที่
ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2557 ที่ร้อยละ 2.3 อัตราส่วนส่ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้
สินเช่ือด้อยคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 204.1 และมีอัตราส่วนส่ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือรวมที่ร้อยละ 5.2 

ธนาคารมีเงินรับฝากจ่านวน 2,058,779 ล้านบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น 123,507 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.4 จากส้ินปี 2556 และมีอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากอยู่ในระดับร้อยละ 86.6  ลดลงจากร้อยละ 90.6 
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากธนาคารมีการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนของลูกค้าด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม ธนาคารจึงมีการระดมเงินฝากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ร้อยละ 
2.37 ซ่ึงใกล้เคียงกับปี 2556 

ปี 2557 ธนาคารมีรายได้รวม 96,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
จ่านวน 58,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ่านวน 37,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,282 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.4 จากปี 2556  ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  ก่าไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายได้จาก
เงินปันผล  

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานจ่านวน 43,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 
จากปี 2556  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่าย
เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  

ด้านเงินกองทุน หากนับรวมก่าไรสุทธิส่าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 เข้าเป็น
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.32 ร้อยละ 16.01 และร้อยละ 16.02 
ตามล่าดับ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ่านวน 323,491 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของสินทรัพย์
รวม และมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 169.47 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 14.44 บาท จากส้ินปี 2556 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารและบริษัทย่อย  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,997 55,879 5.6% 

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 37,860 35,578 6.4% 

  ค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน 43,087 37,947 13.5% 
  ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 8,687 8,593 1.1% 
  ก่าไรจากการด่าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 45,083 44,917 0.4% 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8,593 8,882 (3.3)% 

  ก่าไรสุทธิ 36,490 36,035 1.3% 

  ก่าไรสุทธิ *  36,332 35,906 1.2% 

  ก่าไรเบ็ดเสร็จรวม * 39,963 36,315 10.1% 

* ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 
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ก่าไรสุทธิปี 2557 ของธนาคารและบริษัทย่อย มีจ่านวน 36,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 426 ล้านบาท จาก
ปี 2556 รายการส่าคัญได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3,118 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย
จากเงินให้สินเช่ือ ตามการขยายตัวของธุรกรรมสินเช่ือ และจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน ก่าไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,566 ล้านบาท จากการจ่าหน่ายตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 
ในขณะที่ในปีก่อน ธนาคารมีรายการพิเศษจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินส่าหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (บสท.) จ่านวน 2,578 ล้านบาท ธนาคารและบริษัท
ย่อยมีก่าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นจ่านวน 3,648 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากก่าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556  
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  รายได้ดอกเบี้ย 

     เงินให้สินเชื่อ 85,493 82,108 4.1%  

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,735 8,531 14.1%  

  เงินลงทุน 8,252 9,766 (15.5)%  

     รวมรายได้ดอกเบี้ย 103,480 100,405 3.1%  

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย        

  เงินรับฝาก 27,975 29,597 (5.5)% 

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,633 1,589 2.8%  

  เงินน่าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 8,175 7,882 3.7%  

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6,700 5,458 22.8%  

     รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 44,483 44,526 (0.1)%  

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,997 55,879 5.6%  

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.37%  2.36% 0.01%  

ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ่านวน 58,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ่านวน 
3,118 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 โดยรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 3,075 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 สาเหตุหลักจากรายได้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเช่ือเพิ่มขึ้น 3,385 ล้านบาท สอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณธุรกรรมการให้สินเช่ือ และ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 43 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับฝากลดลง 1,622 ล้านบาท จาก
การทยอยครบก่าหนดของเงินฝากประจ่าดอกเบี้ยสูง ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 
1,242 ล้านบาท จากการที่ธนาคารออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน จ่านวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯใน
ไตรมาส 4 ปี 2556 ส่าหรับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิส่าหรับปี 2557 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนโดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ที่ร้อยละ 0.01 สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนเงินรับฝากที่ลดลงจากการทยอยครบก่าหนดของเงินฝากประจ่าดอกเบี้ยสูง 
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเช่ือลดลง 

 

 



      แบบ 56-1                                                                                        
 

ข้อ 14 หน้าที่ 7 

 

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ 22 ก.ย.57 28 มี.ค.57 13 มี.ค.57 28 ก.พ.57 24 ก.พ.57 2 ม.ค.57 2 ธ.ค.56 1 ก.พ.56 7 ม.ค.56 28 พ.ย.55 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ (%)           
MOR                                          7.500 7.375 7.250 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375 
MRR                                       8.125 8.000 8.000 8.000 8.000 7.750 7.750 8.000 7.750 7.750 
MLR                                               6.750 6.750 6.750 6.875 6.875 6.875 6.875 7.000 7.000 7.000 
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)           
ออมทรัพย์                                            0.500-1.250 0.500 0.500 0.625 0.625 0.625 0.625 0.750 0.750 0.750 
ฝากประจ่า 3 เดือน                            1.125-1.250 1.125-1.250 1.125-1.375 1.250-1.625 1.500-1.750 1.500-1.750 1.625-1.750 1.625-2.000 1.625-2.000 1.750-2.000 
ฝากประจ่า 6 เดือน                             1.375 1.375 1.500 1.625-1.750 1.875-2.000 1.875-2.000 1.875-2.000 2.000-2.250 2.000-2.250 2.000-2.250 
ฝากประจ่า 12 เดือน                                 1.750 1.750 1.750 2.000 2.250 2.250 2.250 2.375-2.500 2.375-2.500 2.505 

                                      12 มี.ค.57  27 พ.ย.56  29 พ.ค.56  17 ต.ค.55  

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.  (%)    2.00  2.25  2.50  2.75  

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,161 28,393 2.7%  

  หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,435 7,154 3.9%  

     รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 21,726 21,239 2.3%  

  ก่าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 5,572 5,796 (3.9)%  

  ก่าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,055 2,489 62.9%  

  ส่วนแบ่งก่าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 182 162 12.3%  

  ก่าไรจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์ 2,016 2,360 (14.6)%  

  รายได้จากเงินปันผล 3,626 2,968 22.2%  

  รายได้จากการด่าเนินงานอ่ืนๆ 683 564 21.1%  

     รายได้จากการด าเนินงานอื่น 16,134 14,339 12.5%  

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 37,860 35,578 6.4%  

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด าเนินงาน 22.4%  23.2%  (0.8)%  

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยส่าหรับปี 2557 จ่านวน 37,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,282 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับ ปี 2556 โดยรายได้จากการด่าเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น 1,795 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 
รายการส่าคัญเกิดจากก่าไรสุทธิจากเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 1,566 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น 658 ล้านบาท 
ขณะที่ก่าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีจ่านวนลดลง 224 ล้านบาท จากการลดลงของ
ก่าไรจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเป็นจ่านวน 509 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของก่าไรจากธุรกรรมเพื่อค้าเป็น
จ่านวน 203 ล้านบาท ส่าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 487 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่จาก
ค่าธรรมเนียมรับจากบริการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจากบริการบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมรับจากบริการประกันชีวิต
ผ่านธนาคาร ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด่าเนินงานส่าหรับปี 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 22.4  
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17.3% 12.5%

8.1% 8.8%

22.7% 23.5%

51.9% 55.2%

2557 2556

                สัดส่วนของค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน (รวมคา่ตอบแทนกรรมการ) คา่ภาษีอากร

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 22,254 20,821 6.9%  

  ค่าตอบแทนกรรมการ 124 140 (11.4)%  

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 9,762 8,913 9.5%  

  ค่าภาษีอากร 3,489 3,319 5.1%  

  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 7,458 4,754 56.9%  

  รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 43,087 37,947 13.5%  

 

ใ น ปี  2 5 5 7  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ า ก ก า ร
ด่าเนินงานมีจ่านวน 43,087 ล้านบาท ซ่ึงหากไม่รวม
รายการพิเศษในปี 2556 จากการกลับประมาณการ
หนี้สินจากรายการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ 
บสท. จ่านวน 2,578 ล้านบาท ธนาคารและบริษัท
ย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2556 
จ่านวน 2,562 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 รายการที่
ส่าคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 
1,433  ล้านบาท  จากการปรับเงินเดือนและจ่านวน
พนักงานที่ เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 849 ล้านบาท  ส่วน
ใหญ่จากการขยายเครือข่ายสาขาและเครื่องบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงค่าใช้จ่ายการบ่ารุงรักษา
ระบบงาน 

ค่าใชจ่้ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทนุจากการด้อยค่า 9,004 8,172 10.2%  

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ) (317) 421  (175.3)%  

 รวม 8,687     8,593  1.1%  

ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจ่านวน  8,687  
ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากปีก่อน 
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รายการที่ส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย ์

   
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 532,205 407,632  30.6%   

  เงินลงทุนสุทธิ  382,054 377,413 1.2%   

  เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม 1,156 910 27.0%   

  เงินให้สินเชื่อ * 1,782,233 1,752,667  1.7%   

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 16,516 18,901  (12.6)%   
            รวมสินทรัพย์       2,759,890       2,596,507           6.3% 

*  หักรายได้รอตัดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,759,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163,383 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 จาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 รายการที่ส่าคัญได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิมีจ่านวน 532,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.6 ส่วนใหญ่เกิดจากการให้สินเช่ือและเงินฝาก 
เงินให้สินเช่ือมีจ่านวน 1,782,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,566 ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิมีจ่านวน 382,054 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4,641 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย 

เงินให้สินเช่ือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือจ่านวน 1,782,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ส้ินเดือนธันวาคม 2556 จ่านวน 29,566 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 จากการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือธุรกิจลูกค้ารายกลางและ
รายปลีก ลูกค้าบุคคล และสินเช่ือกิจการต่างประเทศ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ * 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 818,419 843,293 (2.9)% 

การสาธารณูปโภคและบริการ 310,353 290,044 7.0% 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 191,220 170,256 12.3% 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 160,309 153,417 4.5% 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 35,746 33,915 5.4% 

อ่ืนๆ 266,186 261,742 1.7% 

รวมเงินให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ 1,782,233 1,752,667 1.7% 

*   หักรายได้รอตัดบัญชี 
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15.0% 14.9%
2.0% 1.9%
8.8% 8.8%

10.7% 9.7%

17.4% 16.6%

45.9% 48.1%

2557 2556

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์และการกอ่สร้าง

การสาธารณูปโภคและบริการ การเกษตรและเหมืองแร่

สนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยู่อาศยั อ่ืนๆ

สัดส่วนของเงินให้สินเช่ือ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ

ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเช่ือใน
สัดส่วนสูงที่สุดแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการพาณิชย์ที่ร้อยละ 45.9 ซ่ึงเป็นการ
กระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ 
ภาคสาธารณูปโภคและบริการที่ร้อยละ 17.4 ภาค
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 10.7 และภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.0 โดย
จ่านวนเงินให้สินเช่ือที่เพิ่มขึ้นจากส้ินเดือนธันวาคม 
2556 ส่วนใหญ่จากสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และการ
สาธารณูปโภคและบริการ 

 
 
 

เงินให้สินเช่ือจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ * ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท. 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

  จัดชั้นปกต ิ 1,704,086  1,678,314   12,687  12,384  

  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 37,312  35,661           449  492  

  จัดชั้นต่่ากว่ามาตรฐาน 5,803  6,058           1,631  965  

  จัดชั้นสงสัย 17,156  5,937        4,860  2,219  

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 22,109  31,269      11,005  17,031  

         รวม 1,786,466 1,757,239      30,632    33,091  

บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์ 

  
58,779 56,606 

รวม ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น 

  
89,411 89,697 

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ  
         ปรับโครงสร้างหนี ้

  
2,514 2,886 

         รวม ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  
91,925 92,583 

*  หักรายได้รอตัดบัญชี 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   45,046  43,228  4.2%  

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 2.1%  2.2%  (0.1)%  

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 18,260 12,485  46.3%  

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 0.9% 0.6%  0.3%  

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส่ารองขั้นต่่า 277.3% 257.3%  20.0%  

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 204.1%  214.2%  (10.1)%  

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพจ่านวน 45,046 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,818 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556  เนื่องจากลูกค้าบางรายได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ  ส่าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวมเท่ากับร้อยละ 2.1  
ลดลงจาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 ที่อยู่ระดับร้อยละ 2.2 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 จ่านวน 91,925 ล้านบาท 
ในขณะที่ส่ารองขั้นต่่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 33,146 ล้านบาท โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มี
อยู่คิดเป็นร้อยละ 277.3 ของส่ารองขั้นต่่าฯ ทั้งนี้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ ณ ส้ิน
เดือนธันวาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 204.1 

เงินลงทุนสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิจ่านวน 382,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 จ่านวน 4,641 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
เปลี่ยนแปลง 

(%) 

เงินลงทุนเพื่อค้า 36,704 7,927 363.0%   

เงินลงทุนเผื่อขาย 291,161 303,617 (4.1)%   

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก่าหนด 29,380 44,854 (34.5)%   

เงินลงทุนทั่วไป 24,809 21,015 18.1%   

รวมเงินลงทุนสุทธิ 382,054 377,413 1.2%   
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         สัดส่วนของเงินลงทุนสุทธิ จ าแนกตามประเภทการถือครอง

เงินลงทนุเพ่ือคา้ ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด

เงินลงทนุเผ่ือขาย เงินลงทนุทัว่ไป

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ
ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ่านวน 
255,390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้
ต่างประเทศจ่านวน 30,194 ล้านบาท ตราสารหนี้
ภาคเอกชนจ่านวน 11,083 ล้านบาท และเงินลงทุนใน
ตราสารทุนจ่านวน 83,890 ล้านบาท 

ปี 2557 ธนาคารได้จ่าหน่ายหุ้นของ 
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ่ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นหุ้นที่ ได้มาจากการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจ่าหน่ายหุ้นทั้งจ่านวนที่
ธนาคารถืออยู่ 55,000,000 หุ้นให้แก่ บริษัท มิลล์
คอน สตีล จ่ากัด (มหาชน) มูลค่าขายรวม 220 ล้าน
บาท ต้นทุนรวม 240 ล้านบาท มูลค่าหุ้นรวมตาม
บัญชีของธนาคาร ณ วันที่จ่าหน่ายเท่ากับ 2 บาท  
ดังนั้น ธนาคารจึงมีขาดทุนจากการขายหุ้น 20 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับราคาทุนที่ได้มา 

ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ่าแนก
ได้เป็นส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือภายใน 1 ปี จ่านวน 147,302 ล้านบาท ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี จ่านวน 134,095 ล้านบาท ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 5 ปี จ่านวน 18,147 ล้านบาท และส่วนที่ไม่มี
ก่าหนดระยะเวลาจ่านวน 83,666  ล้านบาท  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

  เงินรับฝาก 2,058,779 1,935,272  6.4%   

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 140,048 124,296  12.7%   

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 140,845 140,147  0.5%   

  รวมหนี้สิน 2,436,247 2,300,456  5.9%   

  ส่วนของเจ้าของ * 323,491        295,936  9.3%   

* ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 
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ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ่านวน 2,436,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
135,791 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 จาก ณ ส้ินปี 2556 โดยเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจ่านวน 123,507 ล้านบาท  หรือร้อยละ 6.4 
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินรับฝากประจ่า ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน ส่าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก
อยู่ที่ร้อยละ 86.6 เทียบกับร้อยละ 90.6 ณ ส้ินปี 2556  

เงินรบัฝาก 

  
 

  

หน่วย : ล้านบาท 

เงินรับฝาก  
จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง 
(%) จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

กระแสรายวัน 84,231 4.1% 81,257 4.2% 3.7% 

ออมทรัพย์ 771,281 37.5% 733,848 37.9% 5.1% 

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา * 1,203,267 58.4% 1,120,167 57.9% 7.4% 

รวมเงินรับฝาก 2,058,779 100.0% 1,935,272 100.0% 6.4% 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก  86.6% 
 

90.6% (4.0)% 

* รวมบัตรเงินฝาก 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจ่านวน 2,058,779 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เพิ่มขึ ้น 
123,507 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 โดยเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เงินรับฝากออม
ทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และเงินรับฝากกระแสรายวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 
หน่วย : ล้านบาท 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  
จ าแนกตามประเภทตราสาร 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 112,155 76.1% 111,034 75.6% 1.0% 

หุ้นกู้ด้อยสิทธปิระเภทไม่มหีลกัประกนั 34,832 23.6% 34,759 23.7% 0.2% 

ตั๋วแลกเงิน 273 0.2% 882 0.6% (69.0)% 

อ่ืนๆ 96 0.1% 138 0.1% (30.4)% 

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด 147,356 100.0% 146,813 100.0% 0.4% 

หัก ส่วนลดมลูค่าเงินกู้ยืม 6,511  6,666 
 

(2.3)% 

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 140,845  140,147 
 

0.5% 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ่านวน 140,845 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากส้ินเดือนธันวาคม 2556 จ่านวน 698 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ
จ่านวน 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท 
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ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ่านวน 323,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,555 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 9.3 จาก ณ ส้ินปี 2556 ส่วนใหญ่จากก่าไรสุทธิปี 2557 จ่านวน 36,332 ล้านบาท  ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง
ในระหว่างปี 2557 รวม 12,408 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายส่าหรับผลประกอบการปี 2556 จ่านวน 8,590 ล้าน
บาท (4.50 บาทต่อหุ้น) และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด่าเนินงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2557 จ่านวน 3,818 ล้าน
บาท (2.00 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีก่าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 5,687 ล้านบาท  

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทุนส่ารองตามกฎหมาย 19,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านบาท จาก       ณ ส้ินปี 2556 ส่ารองทั่วไป 81,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาท และก่าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 
104,420 ล้านบาท 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 5,237 6,666 (21.4)% 

การค้่าประกันการกู้ยืม 9,479 10,413 (9.0)% 

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก่าหนด 19,788 16,428 20.5% 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต     31,927 37,675 (15.3)% 

ภาระผูกพันอ่ืน  
 

      วงเงินเบกิเกินบัญชีที่ลกูค้ายังไม่ได้ถอน 176,298 173,554 1.6% 

     การค้่าประกันอ่ืน 226,608 211,221 7.3% 

     อ่ืนๆ 4,927 10,750 (54.2)% 

รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 474,264 466,707 1.6% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจ่านวน 474,264 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 7,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 จากส้ินปี 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการค้่าประกันอื่น 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส่าคัญประกอบด้วย เงินรับฝาก
จ่านวน 2,058,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.6 ส่วนของเจ้าของจ่านวน 323,491 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ่านวน 140,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 และรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิด้านหนี้สินจ่านวน 140,048 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1  

ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส่าคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ่านวน 
1,782,233 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ่านวน 
532,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 และเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จ่านวน 383,210 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9 
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ข้อ 14 หน้าที่ 15 

 

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

งบการเงินรวม                                                                                                                                                                                                                           

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เกณฑ์ ธปท. 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

เงินกองทุนทั้งสิ้น     350,097  325,027 8.50% 17.41% 16.75% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 303,810  276,678 6.00% 15.11% 14.26% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ     303,683 276,562 4.50% 15.10% 14.26% 

เงินกองทุนชั้นที่ 2       46,287  48,349 - 2.30% 2.49% 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เกณฑ์ ธปท. 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

เงินกองทุนทั้งสิ้น    342,423  319,747 8.50% 17.56% 16.92% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 297,006  272,156 6.00% 15.24% 14.40% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ     297,006 272,156 4.50% 15.24% 14.40% 

เงินกองทุนชั้นที่ 2 45,417 47,591 - 2.32% 2.52% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจ่านวน 350,097 ล้านบาท 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจ่านวน 303,683 ล้านบาท และเงินกองทุนช้ันที่ 1 จ่านวน 303,810 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 17.41 อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 15.10 และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 15.11 หากนับรวมก่าไรสุทธิ
ส่าหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2557 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่
เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.32 ร้อยละ 16.01 และ
ร้อยละ 16.02 ตามล่าดับ 

การด ารงสินทรพัย์สภาพคลอ่ง 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท) 920,034 772,733 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%) 33.3 29.8 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%) 44.7 39.9 

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเผื่อขาย ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์สภาพ
คล่องรวม 920,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  147,301 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 ส่วนใหญ่จากรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินเพิ่มขึ้น 124,573 ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อค้าเพิ่มขึ้น 28,777 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 12,456 
ล้านบาท  
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อันดับความน่าเช่ือถือ 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือยังคงอันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารไม่
แตกต่างจากส้ินปี 2556 โดยภาพรวมอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารมีรายละเอียดดังนี้ 

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

Moody’s Investors Service   
 

 
ระยะยาว         - เงินรับฝาก Baa1 Baa1 
ระยะสั้น         - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก P-2 / P-2 P-2 / P-2 
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน A3 A3 
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ  Baa3 Baa3 
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA / BFSR) baa2 / C- baa2 / C- 
แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 

Standard & Poor’s   
 

 
ระยะยาว         - ตราสารหนี้ BBB+ BBB+ 
                       - เงินรับฝาก BBB+  BBB+  
ระยะสั้น         - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก A-2 / A-2 A-2 / A-2 

ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+ 
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB 

ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP) bbb bbb 
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน +1 +1 

แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
อันดับความน่าเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียน (ระยะยาว/ระยะสั้น) axA+ / axA-1 axA+ / axA-1 

Fitch Ratings   
 

 
อันดับความน่าเชื่อถือสากล 

 
 

ระยะยาว         - ตราสารหนี้ BBB+ BBB+ 
ระยะสั้น         - ตราสารหนี้ F2 F2 
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+ 
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB 
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability) bbb+ bbb+ 

อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน 2 2 
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ 

 
 

ระยะยาว         - ตราสารหนี้ AA AA 
ระยะสั้น          - ตราสารหนี้ F1+ F1+ 
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ AA- AA- 
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 

  *   อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับท่ีน่าลงทุน (Investment Grade) ส่าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service, Standard & 
Poor's และ Fitch Ratings คือระดับต้ังแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล่าดับ ขณะท่ีในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับท่ีน่าลงทุนส่าหรับ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับต้ังแต่ P-3, A-3 และ F3 ตามล่าดับ 
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การจัดสรรก าไร ประจ าปี 2557 

ในปี 2557 ธนาคารมีก่าไรสุทธิจากการด่าเนินงานจ่านวน 34,121,215,688.71 บาท และมีก่าไรพึงจัดสรร
ส่าหรับปี 2557 ทั้งส้ิน 105,896,276,850.55 บาท ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก่าไรบางส่วนในงวดแรก 
โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการธนาคาร
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก่าไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4.50 บาท
ต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรก่าไรสรุปได้ดังนี้ 

  
ก่าไรพึงจัดสรร 105,896,276,850.55  บาท 
การจัดสรร   
 ส่ารองตามกฎหมาย     
  งวด มกราคม-มิถุนายน 2557 500,000,000.00 บาท   
  งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 500,000,000.00 บาท 1,000,000,000.00 บาท 
 ส่ารองทั่วไป     
  งวด มกราคม-มิถุนายน 2557 5,000,000,000.00 บาท 5,000,000,000.00 บาท 
 จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ     
      1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น 3,817,685,788.00 บาท   
      1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 4.50 บาท ต่อหุ้น 8,589,793,023.00 บาท 12,407,478,811.00   บาท 
ก่าไรคงเหลือหลงัจากการจัดสรร  ยกไปงวดหน้า 87,488,798,039.55   บาท 

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ่าปี 2557 
จ่านวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตราทั้งส้ิน 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
36.36 ของก่าไรสุทธิประจ่าปี  เทียบกับปี 2556 ที่ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน  
12,407,478,811.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 36.63 ของก่าไรสุทธิประจ่าปี 

 



  แบบ 56-1 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มลู 
   

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง   
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มลีายมือช่ือของนางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

  
ช่ือ           ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ ่ ……………………………… 
   

 
 
 

ผู้รับมอบอ านาจ        

นางสาวเบญจพร      ไพรสุวรรณา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่              
ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน  

……………………………… 

 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

- ร่าง - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิัท  
 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

1. นายชาตรี โสภณพนิช 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 ประธานคณะกรรมการ
ธนาคาร 

  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

81 
 

 บรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์  มหาวิทยาลัยเดอลาซาล 

ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม 
 ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers ประเทศ 

สหราชอาณาจักร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น CP/2005 

0.888946% เป็นบิดาของ  
นายชาติศิริ โสภณพนิช - 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เป็นพี่ชายของ 
นายชาญ โสภณพนิช - 
กรรมการ 

 21 ธันวาคม 2541 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการธนาคาร  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 กันยายน 2506 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2535 – 2541 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 2523 – 2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธาน ี
 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอน็เตอร ์
เทนเม้นท์ 

 2520 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินค้า 
2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

72  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
ชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที ่31 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต         มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005 

ไม่มี ไม่มี  มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการ
บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 กันยายน 2552 – มกราคม 2554  ประธานกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ 

 ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2551 รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 มกราคม 2542 – ตุลาคม 2549  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 กรกฎาคม 2540 – กรกฎาคม 2556 กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 ตุลาคม – ธันวาคม 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 2537 – 2539 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2535 – 2549 กรรมการ บมจ.ผาแดงอินดัสตรี 
 มิถุนายน 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 เมษายน – พฤษภาคม 2535 เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 2534 – 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2529 – 2535 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 2525 – 2529  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 2524 – 2527 ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบท
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 2519 – 2524 ผู้อ านวยการกองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) 
 ปัจจุบัน ประธานสภาและประธานคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ปัจจุบัน กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 3.   พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

79  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)  
 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุ่น 6/2009 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ 5/2009 
 Director Certification Program – Refresher (DCP-Refresher) 

รุ่น 4/2007 
 The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 

1/2006 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003 

ไม่มี ไม่มี  2546 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2549 – กุมภาพันธ์ 2551 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2545 – 2546 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2545 – 2546 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ . 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2539 – 2540 ที่ปรึกษา บมจ.ธนาคารทหารไทย 
 2538 – 2543 สมาชิกวุฒิสภา 
 2538 – 2539 กรรมการ บมจ. ไทยออยส ์
 2537 – 2539 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 2537 – 2539 กรรมการ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 2536 – 2539 ผู้บัญชาการทหารเรือ 
 2536 – 2539 ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 2536 – 2539 กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 
  2536 – 2539 Member, Thai-Malaysia Joint Development Area 

Committee 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานใน
พระราชวังเดิม 

 ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย 
 4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

  

79  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 30 
 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Cornell University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University 

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

ไม่มี ไม่มี  2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 เมษายน 2546 –  ปัจจุบัน กรรมการอิสระบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2550 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิร ิ
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. 
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) 

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.  
แชงกรี-ลา โฮเต็ล 

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. 
โกลว์ พลังงาน 

 ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชภาคย์ 
 ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ 
 ปัจจุบัน กรรมการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 5.  นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ ์
 กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร 

  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ  

72  Executive Development Program, Harvard Business School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Management Development Program, Wharton Schoolประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงินการธนาคาร Wharton  
School of Finance and Commerce, University of 
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

ไม่มี ไม่มี  2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2548 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารบมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 ธันวาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2549 – กรกฎาคม 2553 กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2548 – พฤษภาคม 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น 

 2545 – 2552 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2542 – 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 2539 – 2542 กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 2547 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และสรรหา และกรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 2547 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 

 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 ปัจจุบัน กรรมการ บจ.กาญจนทัต 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

6. นายเดชา ตุลานันท์ 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

80  Executive Program,  Pennsylvania State University  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราช
อาณาจักร 

0.00506% ไม่มี  2552 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2547 – พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 2535 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 มีนาคม 2534 – 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2528 – 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2516 – 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)์ 
 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี ้

7. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร 

  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 
  

55  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of 
Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 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 

 

0.30910%  เป็นบุตรของนายชาตรี 
โสภณพนิช - ประธาน
กรรมการ 

 
 เป็นหลานของนายชาญ 
โสภณพนิช - กรรมการ 

 

 28 ธันวาคม 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) 

 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 เมษายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2535 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ . 
ธนาคารกรุงเทพ 

 14  กุ มภา พันธ์  2 5 54  – 3 0  เมษายน  2 5 57  ก รรมก าร 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 10 สิงหาคม 2553 – 8 มิถุนายน 2554 กรรมการ บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย 

 19  ก รกฎาคม  2 5 5 3  – 3 0  เ มษายน  2 5 5 7  ก รรมก าร 
คณะกรรมการระบบการช าระเงิน 

 19 กรกฎาคม 2553 – 30 เมษายน 2557 ประธานสมาคม
ธนาคารไทย 

 2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2546 – กันยายน 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2545 –2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 2545 – 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
 2545 – 2549 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 2544 – 2551 กรรมการ VISA International – Asia Pacific 
 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซชิ่ง 
 21 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 25 มิถุนายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 18 กุมภาพันธ์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ TRG Management  
LLC 

 18 กุมภาพันธ์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ TRG Allocation LP 
 30 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ Board of Trustees, Singapore 
Management University  

8. นายปิติ สิทธิอ านวย 
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

81  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  2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 
ประเทศมาเลเซีย 

 กุมภาพันธ์ 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 มีนาคม 2551 – 2552 ประธานคณะกรรมการบริหารร่วม บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2549 – กุมภาพันธ์ 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2546 – 2548 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2536 – 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation 
Limited ประเทศสิงค์โปร์ 

 2535 – 2549 รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 2534 – 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร ์
 2532 – 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร ์
 2530 – 2543 กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company 

Limited 
9. นายอมร จันทรสมบูรณ์ 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร 

 กรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

84  ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง 

 ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498                       
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2514 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525         

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531          

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กิติเมธี สาขานิติศาสตร ์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 

 

0.00057% ไม่มี  2548 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2546 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2533 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ .
ธนาคารกรุงเทพ 

 เมษายน 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2543 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2539 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

10. นายชาญ โสภณพนิช 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

74  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน University of Chicago 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 5/2012 
 ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตาม พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) รุ่น 
1/2008 

0.02683%  เป็นน้องชายของนายชาตรี 
โสภณพนิช-ประธาน
กรรมการ 

 เป็นอาของนายชาติศิริ 
โสภณพนิช-กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

 2546 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 ธันวาคม 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2523 – พฤษภาคม 2552 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนชาญ 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พลังโสภณ 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซี. อาร.์ โฮลดิ้ง 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช 

 11.  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล 
  กรรมการอิสระ 
 กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

        

78  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตNortheastern Universityประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 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 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2003 
 
 
 
 
 

0.00130% ไม่มี  2547 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2543 – 2546 ที่ปรึกษาประจ าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2509 – 2542 ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

12. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร 

 กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

70  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    รุ่นที่ 355 
 ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas 

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

ประเทศฟิลิปปินส์ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005 

0.00046% ไม่มี  2550 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ 

 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 2539 – 2549 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2533 – 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2521 – 2533 ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2548 – ปัจจุบัน กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพ
เพอร์ต้ี 

 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.สินทรัพย์ทวี 
13.   นางเกศินี  วิฑูรชาติ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

67  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัส แหง่ออสติน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 
 ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุน

โคลัมโบ  Monash University   ประเทศออสเตรเลีย 
 ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer 

Association 
 ประกาศนียบัตร Operations Management, National University 

of Singapore ประเทศสิงคโปร ์
 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 
 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 

7/2009 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 

ไม่มี ไม่มี  เมษายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ 

 2553 – 2554 คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจ าภูมิภาคเอเชีย 

 2551 – 2554 กรรมการ Global Foundation for Management 
Education (GFME) องค์กรระดับโลกด้านพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาบริหารธุรกิจ 

 2549 – 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

 2548 – 2549 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 2547 – 2552 คณะบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2545 – 2554 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส านักงาน
ระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม 



                                                                                  แบบ 56-1 
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- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุ่น 3/2008 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005 

 2540 – 2550 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN 
Valuation Association (AVA) 

 2540 – 2547 กรรมการอิสระ บมจ.อุตสาหกรรมผ้าเคลือบ
พลาสติกไทย 

 2537 – 2547 กรรมการอิสระ บมจ.ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศ
ไทย) 

 2553 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2550 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 2550 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่าง
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์  หรือที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์กับลูกค้า 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
14.   นายพรเทพ  พรประภา 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

        

66  การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 5 
 วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้   
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of 

Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 

ไม่มี ไม่มี  กันยายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 เมษายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส ์
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ เทอร์มอล ซิสเต็มส์เซลล์ 
(ประเทศไทย) 

  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลล์ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส ์
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ เมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) 

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตส ุ
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ 
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 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุเซลล์ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย) 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส ์
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร  
 ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. สยามกลการอะไหล่ 
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.สยามกลการ 
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี ่
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรีคลับ 
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์ 
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุร ี
 ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส ์
 ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์   

15. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 

65  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    รุ่นที่ 399 
 Advanced Management Program, Harvard Business School  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 Master in Business Management (M.B.M.) Asian Institute of 

Management ประเทศฟิลิปปินส์ 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004 

ไม่มี ไม่มี  ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2544 – 2554 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2537 – 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2525 – 2537 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์ 
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
 25 46  – ปั จ จุ บั น  ก รรมก า ร อิส ระ  บมจ .  บี อี ซี -เ ท โ ร 
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เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร ์
 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทชู (ประเทศไทย) 
 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท 

16.  นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

47  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2011 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 

ไม่มี ไม่มี  ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2544 – 2553 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2532 – 2535 นิติกร ส านักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย 
 ตุลาคม  2557  – ปั จจุบัน  กรรมการสมาคมนิติ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

17. นายอภิชาต รมยะรูป 
  เลขานุการบริษัท 
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

67  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program 

 สถาบันการจัดการธุรกิจแหง่เอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ 

 ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program 

 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน  รุ่นที่ 12 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 Directors Certification Program  (DPC) รุ่นที ่56/2005 

0.00059% ไม่มี  สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2539 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2548 – 2551 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2540 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ์ 
 2531 – 2539 ผูบ้ริหาร  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นิธิกิจ  

18.  นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ 
  รองผู้จัดการใหญ ่ผู้จัดการ
สายบริหารการเงิน 

64  วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต (คณิตศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี  2549 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารเงิน บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 
19.  Mr. Chong   Toh 

  รองผู้จัดการใหญ ่รับผิดชอบ
กิจการธนาคารต่างประเทศ 

 

46  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of 
Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
Oxford University  ประเทศสหราชอาณาจักร 

0.00015% ไม่มี  2554 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคาร
ต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 ปัจจุบัน กรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 
 ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์ เอเชีย 
 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Asia Landmark Fund Ltd. 
 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Asia Landmark Master Fund Ltd. 
 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Asia Landmark (US) Fund Ltd. 
 ปัจจุบัน กรรมการ Bangkok Capital Asset Management Co.,Ltd. 

20.  นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 
  รองผู้จัดการใหญ ่ 
สายเทคโนโลยี 

 

61  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard 

University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4 

0.00011% ไม่มี  2557 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลย ี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2554 – 2556 รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 2543 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ 

 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น 
 ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศูนย์ประมวลผล 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ 
 
 
 



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 
21.  นางสาวรัชดา ธีรธราธร 

 รองผู้จัดการใหญ ่ผู้รับผิดชอบ
บริหารสินเชื่อ 
 

 

59  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3

สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

0.000115% ไม่มี  22 พ.ย 2555 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหาร
สินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 22 ต.ค 2552 – 21 พ.ย 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
บริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 1 พ.ย 2550 – 21 ต.ค 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบ
บริหารสินเชื่อ และรักษาการรับผิดชอบงานกลั่นกรองสินเชื่อ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี 
 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ ASEAN Finance Corporation 

Limited (Singapore) 
 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด มาเลเซีย  

22.  นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
  รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ
รายกลาง 

 

57 
 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Financial Institutions for Private Enterprise, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Industrial Management, Texas A&M University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1

สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

รุ่น 10  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ไม่มี                ไม่ม ี  2555 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ
รายกลาง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 2545 – 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจราย
กลาง นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ -ธรรมาภิบาล , 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย 

 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์  ยูบ ี
 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. 
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)  
 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ดซ่า  
 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ  



                                                                                  แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

- ร่าง - 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     ครอบครัวกับ
กรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร ประสบการณ์ท างาน 

 ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล 
23.  นายศิริเดช  เอื้องอุดมสิน 

  รองผู้จัดการใหญ่  
ผู้รับผิดชอบสายลกูค้า 
ธุรกิจรายปลกี   

        
 

52   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia 

(SIBA) โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ไม่มี                ไม่ม ี  2556 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ
รายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2555 – 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ
รายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2552 – 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจราย
ปลีก ต่างจังหวัด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

24.  นางรชันี  นพเมือง  
   รองผู้จัดการใหญ่  ผูจ้ัดการ
สายทรัพยากรบุคคล 

 

61  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 

0.000126%                ไม่ม ี  2556- ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2553 – 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2544 – 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการลูกค้าบุคคล นคร
หลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 
26. นายอายุสม ์กฤษณามระ 

 ผู้ช่วยผูจ้ัดการใหญ ่รับผิดชอบ
สายการบัญชีและการเงิน  และ
ผู้จัดการ บริหารความเสี่ยง  

 

57 
 
 
 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเปเปอร์ดีน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยลีไฮ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่น 6สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

0.0000026% ไม่มี  2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชี
และการเงิน และผู้จัดการ บริหารความเสี่ยงการเงิน บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

 2551 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชีและ
การเงิน ก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2538 – 26 ก.พ 2558 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 

 

 



แบบ 56-1

ตารางแสดงรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคารเข้าด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5-20 21-29 30 31 32

1. นายชาตรี   โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการธนาคาร

2. นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

3. พลเรือเอกประเจตน์   ศิริเดช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. นายโกวิทย์   โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
5. นายสิงห์   ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร / /

6. นายเดชา   ตุลานันท์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

7. นายชาติศิริ   โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร X

8. นายปิติ   สิทธิอ านวย กรรมการ X

9. นายอมร   จันทรสมบูรณ์ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

10. นายชาญ   โสภณพนิช กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / /

11. นายคนึง ฦาไชย* กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

12. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

13. นายสุวรรณ   แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่, กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

X

14. นางเกศินี  วิฑูรชาติ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

15. นายพรเทพ  พรประภา กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน X /

16. นายชาญศักดิ ์ เฟ่ืองฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ / /

17. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ชว่ยผู้จัดการใหญ่

18. นายบุญส่ง   บุณยะสาระนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ X

19. Mr. Chong  Toh รองผู้จัดการใหญ่ / / // / /

20. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ /

21. นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผู้จัดการใหญ่ / / /

22. นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่

23. นายศิริเดช เอ้ืองอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่

24. นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่

25. นายอายุสม์ กฤษณามระ** ผุ้ชว่ยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชแีละการเงิน และผู้จัดการ บริหารความเสี่ยง //
*   นายคนึง ฦาไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2557

** นายอายุสม์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลต้ังแต่วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ        /  = กรรมการ      / / = กรรมการบริหาร

รายช่ือ BBL
บรษัิทย่อย บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง

เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 1



แบบ 56-1

รายช่ือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง

1. บจ. บีบีแอล (เคแมน) 1. บจ. กาญจนทัต 17. บจ. สยามดนตรียามาฮ่า

2. บจ. บริหารสนิทรัพย์ทวี  2. บจ. บูรพาธารินทร์ 18. บจ. สยามยีเอสเซลส์

3. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด 3. บจ. พลังโสภณ 19. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส ์(ประเทศไทย)

4. บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง 4. บจ. วัฒนชาญ 20. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส ์แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)

5. บลจ. บัวหลวง 5. บจ. ทองถาวรพัฒนา 21. บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์

6. บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด 6. บจ. ทุนถาวร 22. บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

7. บลจ.บางกอกแคปปิตอล 7. บจ. นิตต้ัน (ประเทศไทย) 23. บจ. สมบัติถาวร

(ถือโดย บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง) 8. บจ. บางกอกโคมัตสุ 24. บจ. สยามกลการ

9. บจ. บางกอกโคมัตส ุฟอร์คลิฟท์ 25. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์

10. บจ. บางกอกโคมัตสเุซลส์ 26. บจ. สยามกลการอะไหล่

11. บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซสิเต็มส์ 27. บจ. สยามคันทรีคลับ

12. บจ. วาลีโอ เทอร์มอล ซสิเต็มสเ์ซลส ์(ประเทศไทย) 28. บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี

13. บจ. วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซสิเต็มส์ 29. บจ. เอ็มพี แอสเซท็ส ์แอนด์ พร๊อพเพอร์ต้ี

14. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซสิเต็มส์ 30. บจ. ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท

15. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 31. บจ. ไฮเทค นิทซ ู(ประเทศไทย)

16. บจ. สยามไดกิ้นเซลส์ 32. บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง

เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 2



 แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 3 

 

-  ร่าง - 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
- ได้แสดงรายละเอียดไว้ในข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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