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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรกที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2518
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ธนาคารมี สิ น ทรั พ ย์ร วม 3,822,960 ล้านบาท เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ รวม 2,363,338
ล้านบาท เงินรับฝากรวม 2,810,863 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 449,014 ล้านบาท ความสาเร็ จจากการดาเนินงานใน
ปี 2563 ทาให้ธนาคารได้รับรางวัลหลายด้าน เช่น “ธนาคารแห่ งปี 2563” จากวารสารการเงินธนาคาร “Best Bank in
Thailand” จากนิ ตยสารโกลเบิ ลไฟแนนซ์ “Best Corporate and Investment Bank in Thailand” “Best Bank for SMEs
in Thailand” “Best Regional Bank for BRI (Southeast Asia)” จากนิ ต ยสารเอเชี ยมัน นี่ “Best Trade Finance Bank in
Thailand” และ “Best Cash Management Solution in Thailand 2020” จากนิ ตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย และ “Best in
Treasury and Working Capital SMEs in Thailand” จากนิตยสารดิแอสเซท
ธนาคารยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ของการเป็ น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอดกว่า
7 ทศวรรษที่ ผ่ านมา ธนาคารจึ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ การเป็ นเพื่ อ นคู่ คิ ด ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า และพัฒ นา
ความสัมพันธ์อย่างจริ งใจและยาวนานตลอดหลายทศวรรษจากรุ่ นสู่ รุ่น รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และการมีธรรมาภิบาลได้สะท้อนอยูใ่ นทุกองค์ประกอบของการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
การมีฐานลูกค้าจานวนมากและความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญแห่งความสาเร็ จของธนาคาร
และทาให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจควบคู่ไปกับความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
1.1 นโยบายในการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งหมายที่จะเป็ นธนาคารที่ให้บริ การด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความ
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทนั สมัย คงไว้ซ่ ึงความเป็ นสากล ตลอดจนการเป็ นธนาคาร
ชั้นนาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ (Mission)
ภารกิ จ หลัก ของธนาคาร ประกอบด้ว ย ภารกิ จ ด้า นการเงิ น ด้านการตลาดและลู ก ค้า ด้านคุ ณ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน และด้านศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้
ด้ านการเงิน
•

ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

ด้ านการตลาดและลูกค้ า
•

เป็ นผูน้ าในธุรกิจด้านคุณภาพบริ การที่เป็ นเลิศ

ด้ านคุณภาพการปฏิบัตงิ าน
•

มีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ และมีวธิ ีการในการตรวจสอบคุณภาพ
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•

มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และสามารถนาข้อมูลจากกระบวนการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการตัดสิ นใจสัง่ การ

ด้ านศักยภาพขีดความสามารถ
•

ให้พนักงานมีศกั ยภาพพร้อมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร

คุณค่ าหลักทีม่ ่ งุ หวัง (Core Value)
คุณค่าหลักที่ทาให้ธนาคารเป็ นธนาคารชั้นนาของประเทศมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นสิ่ งที่ทุกคนในธนาคารจะต้อง
ร่ วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องคานึ งถึงและนามาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริ การทางการเงินที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
ตามแนวทาง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” โดยมีปรัชญาการทางานดังนี้
•

ให้บริ การที่เป็ นเลิศในทัศนะของลูกค้า

•

ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ

•

ปฏิบตั ิงานในลักษณะของผูม้ ีจรรยาบรรณ และเป็ นมืออาชีพ

•

มุ่งมัน่ ที่จะร่ วมมือกันทางานเป็ นทีมด้วยความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

•

ให้ความสาคัญในการพัฒนาพนักงาน

1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในรอบปี 2563
ในปี 2563 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงเวลาที่ ยากลาบากนี้
ธนาคารให้การดูแลลูกค้าผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเฝ้ าติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงดูแลกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อและบริ หารความเสี่ ยงด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ ควบคู่กับ การดารงฐานะการเงิ น สภาพคล่อ ง และเงิ น กองทุ น ให้อยู่ในระดับ ที่ แ ข็งแกร่ งเพื่ อ รั ก ษา
เสถียรภาพทางการเงินที่ยงั่ ยืน
จากการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการสนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิ จและช่วยสร้างความมัน่ คงทางการเงิ น
โดยรวม ทาให้ธนาคารเห็ นถึงความสามารถในการปรับตัวของลูกค้า และเห็ นถึงพลังอันเกิ ดจากการทางานระหว่าง
ลูกค้าและธนาคารในยามวิกฤตด้วยการสรรค์สร้างคุณค่าร่ วมกัน คือ พลังในการก้าวข้ามความยากลาบากและสามารถ
กลับมาฟื้ นตัวได้อย่างแข็งแกร่ ง
วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ ยังส่ งผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตในปั จจุบนั เช่น การที่ ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนไปใช้
ช่องทางออนไลน์ การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และการชาระเงินแบบไม่ใช้เงินสด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของธนาคาร
ในการมุ่งสู่การเป็ นธนาคารดิจิทลั ที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารเปิ ดให้บริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพ ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันเวอร์ชนั
ใหม่ โดยแอปพลิเคชันนี้ ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้บริ การที่ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์ สไตล์ของ
ลูกค้า อี กทั้งยังทางานบนแพลตฟอร์ มที่ ออกแบบมาเพื่อเชื่ อมต่อกับแพลตฟอร์ มและบริ การจากภายนอกได้ง่าย จึ ง
สามารถปรับและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว และยังช่วยให้ธนาคารสามารถเชื่ อมต่อบริ การกับพันธมิตร เช่น
มหาวิทยาลัย ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ โรงพยาบาล และบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่
หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังเริ่ มให้บริ การเปิ ดบัญชีออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีการจดจาใบหน้า และ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) อีกด้วย
1-2

แบบ 56-1
นอกจากการให้บริ การผ่านสาขาทัว่ ประเทศ ธนาคารได้ขยายจุดบริ การเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนกว่า 2 เท่า ด้วยการ
แต่งตั้ง Banking Agent เพื่อให้ลูกค้าสามารถฝาก-ถอนเงินสดได้สะดวกยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังนาเสนอนวัตกรรม
ด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบดิ จิทัลโดยใช้แพลตฟอร์ ม NDID และการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่ องอ่านบัตร
ประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Dip Chip) ที่ จุดบริ การร้านค้า และสาขาของธนาคาร เพื่อช่วยอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงธุรกรรมทางด้านการเงินได้มากยิง่ ขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุ รกิ จ ธนาคารนาเสนอบริ การออนไลน์
ใหม่หลายบริ การเพื่อช่วยให้ลูกค้าบริ หารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเพิ่มทางเลือกในการชาระเงิ น
แทนการใช้เงินสดผ่าน QR PromptPay เพื่อให้ลูกค้าบุคคลสามารถชาระเงินแบบไร้สมั ผัสให้กบั ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร
ริ มทาง ร้านเสริ มสวย หรื อ ร้านขายของชา เป็ นต้น BeMerchant NextGen ซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชันที่ ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีก
สามารถรับการชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่าน QR Code แทนการรับเงินสด โดยสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินและ
บริ หารการเงินได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น บริ การบัวหลวง สมาร์ ท บิล เพย์เมนท์ ซึ่งนาเสนอบริ การรับชาระบิลอย่างครบ
วงจร บริ การรับชาระค่าโดยสารและค่าเช่ารถแท็กซี่ผ่าน QR Code แทนการใช้เงินสดและช่วยให้ผปู ้ ระกอบการแท็กซี่
สามารถดู ค วามเคลื่ อ นไหวของบัญ ชี ได้ต ลอดเวลา และบริ ก ารน าส่ งเงิ น ภาษี หั ก ณ ที่ จ่ าย และข้อ มู ล ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Withholding Tax)
ในด้านต่างประเทศ ธนาคารเดิ นหน้าขยายธุ รกิ จสู่ ภูมิภาคอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการเข้าซื้ อหุ ้นของธนาคารพีที
เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ในอินโดนีเซียในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธนาคารมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพ
และความแข็งแกร่ งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หลังการรวมธนาคารกรุ งเทพในอินโดนี เซี ยเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของธนาคารเพอร์มาตาอย่างเป็ นทางการในเดือนธันวาคม ธนาคารเพอร์ มาตามีสถานะเป็ นธนาคารขนาดใหญ่ 1 ใน 10
ของอินโดนี เซี ย เมื่อพิจารณาจากสิ นทรัพย์รวม โดยในเดื อนมกราคม 2564 ธนาคารเพอร์ มาตาได้รับการอนุ มตั ิจาก
หน่ วยงานกากับดูแลธุรกิจการเงิ นของอินโดนี เซี ย (Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็ นสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซึ่ ง
เป็ นสถานะธนาคารพาณิ ชย์ระดับสู งสุ ดตามหลักเกณฑ์ขนาดของเงินกองทุนที่มากกว่า 30 ล้านล้านรู เปี ยห์ (ประมาณ
63,332 ล้านบาท) โดยการลงทุนเข้าซื้อหุน้ ธนาคารเพอร์มาตาครั้งนี้ ส่งผลให้สัดส่ วนสิ นเชื่อของกิจการต่างประเทศต่อ
สิ นเชื่อรวมของธนาคารกรุ งเทพเพิ่มขึ้น เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ธนาคารมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ขยายโอกาสใน
การเข้าถึงตลาดที่มีการเติบโตสู งในอาเซียน และช่วยให้สามารถบริ การลูกค้าในอินโดนี เซียและทัว่ ทั้งเครื อข่ายได้อย่าง
ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
ธนาคารร่ วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเปิ ดบริ การ Contour ซึ่ งเป็ น Enterprise Blockchain Solution ที่เป็ น
การให้บริ การเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ในรู ปแบบดิจิทลั ทั้งกระบวนการ โดยมีการเปิ ดธุรกรรม L/C
ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามผ่านบริ การ Contour เป็ นครั้ งแรกในปี 2563 หลังประสบความสาเร็ จจากการท า
ธุรกรรมในครั้งนี้ และจากการทดสอบการทาธุ รกรรม L/C ระหว่างอินโดนี เซี ยกับประเทศไทยในปี 2562 ธนาคารมี
แผนให้บริ การในเชิงพาณิ ชย์แก่ลูกค้าในประเทศไทยและในเครื อข่ายสาขาต่างประเทศ นวัตกรรมนี้ จะช่วยให้ลูกค้า
สามารถดาเนินธุรกิจร่ วมกับพันธมิตรทางการค้าทัว่ โลกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยทาธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ ว
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีความปลอดภัยสูง
ขณะเดียวกัน ธนาคารอยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั สาหรับกิจการธนาคารต่างประเทศ
ซึ่ งประกอบด้วย ระบบงานหลัก (Core Banking) การบริ ห ารเงิ น สด ระบบป้ องกัน การฟอกเงิ น และการช าระเงิ น
พัฒนาการเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การได้อย่างไร้รอยต่อ มีประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุน และเพิ่ม
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แบบ 56-1
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนในการชาระดุลให้แก่สมาชิกใน
ประเทศไทยกับสมาชิกในต่างประเทศตามเงื่อนไขในการชาระดุลระหว่างประเทศ รองรับการให้บริ การชาระค่าสิ นค้า
และบริ การข้ามพรมแดนด้วย QR Code ระหว่างประเทศไทยกับ 2 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม และอินโดนี เซี ย
พร้ อ มทั้งได้รับ การคัดเลื อกให้เป็ นตัว แทนในการช าระดุ ล ให้กับ ธนาคารสมาชิ กในประเทศไทย ส าหรั บ บริ ก าร
PromptPay International ซึ่ งเป็ นบริ การโอนเงินระหว่างประเทศไทยและสิ งคโปร์ ที่ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถโอนเงิ น
ระหว่างประเทศผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และประหยัด
ในขณะที่การเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความก้าวหน้าอย่างเป็ นรู ปธรรม จากการ
เดินหน้าของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ และอื่น ๆ อาทิ ระบบขนส่งมวลชนในกรุ งเทพมหานคร โครงข่ายรถไฟทัว่ ประเทศ โครงการรถไฟความเร็ วสูง
ที่เชื่อมประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีน รวมทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งเป็ นโครงการระยะยาวที่มีเป้ าหมายในการเป็ นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการขนส่ งที่สาคัญของภูมิภาค อีกทั้งยัง
เป็ นศูนย์กลางภาคบริ การมูลค่าสู งและภาคการผลิตแห่ งอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นสิ นเชื่อแก่
โครงการด้านพลังงานทัว่ ภูมิภาค ซึ่ งรวมถึงโครงการพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการ เช่น การ
ผลิตพลังงานจากชีวมวล ทุ่งกังหันลม และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และโครงการรี
ไซเคิลพลาสติก
ธนาคารจะยังคงให้การดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด มุ่งมัน่ ทางานอย่างมีคุณภาพ และสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
โดยดาเนิ นการควบคู่กับการให้บริ การด้วยประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นเลิศ ขณะเดี ยวกัน ธนาคารจะเดิ นหน้าขยาย
บริ การธนาคารดิ จิทัลอย่างต่อเนื่ อง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกากับดูแลข้อมูลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และสร้างการเติบโตจากบริ การที่ มีศกั ยภาพในการ
สร้างรายได้ เช่น บริ การบริ หารเงินสด ประกันผ่านธนาคาร และบริ การด้านกองทุนรวม ด้วยความมุ่งมัน่ ในการเป็ น
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” ที่พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าสร้างอนาคตทางการเงินที่มนั่ คงผ่านการสรรค์สร้างคุณค่าร่ วมกัน
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รางวัลประจาปี 2563

นิตยสารอัลฟาเซาท์ อสี เอเชีย
• Best Trade Finance Bank in Thailand
(14 ปี ติดต่อกัน)
• Best Trade Finance Solution in Thailand
• Best Cash Management Solution in
Thailand
• Best Blockchain Based Corporate Bond
นิตยสารเอเชียมันนี่
• Best Corporate & Investment Bank in
Thailand (2 ปี ติดต่อกัน)
• Best Bank for SMEs in Thailand
• Best Regional Bank for BRI
(เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้)
• Best Individual BRI Project or Initiative
in the Region (เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้)
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์ เกอร์
• Best Trade Finance Bank in Thailand
(ปี ที่ 9)
• Custodian Bank of the Year in Thailand
(6 ปี ติดต่อกัน)
นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กงิ้ แอนด์ไฟแนนซ์
• Thailand Domestic Trade Finance Bank of
the Year (6 ปี ติดต่อกัน)

นิตยสารยูโรมันนี่
• Cash Management Market Leader in
Thailand
นิตยสารโกลเบิลบิสซิเนสเอาท์ ลุค
• Best Trade Finance Bank in Thailand
2020
นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์
• Best Bank - Thailand (3 ปี ติดต่อกัน)
• Best Sub-Custodian Bank in Thailand
(13 ปี ติดต่อกัน)
• Best Trade Finance Provider 2020
• Best DLT Platform for Trade Finance
นิตยสารอินเตอร์ เนชั่นแนลบิสซิเนส
• Best Payments and Trade Finance
Bank Thailand 2020
• Best Project Finance Bank Thailand 2020
• Best Foreign Exchange Bank
Thailand 2020
• Best Banking Chairman/CEO
Thailand 2020
วารสารการเงินธนาคาร
• ธนาคารแห่ งปี 2563 (ปี ที่ 14)

นิตยสารดิแอสเซท
• Best in Treasury and Working Capital
SMEs Thailand (2 ปี ติดต่อกัน)
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วารสารการเงินธนาคาร
• บริ ษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ มแห่ งปี 2563
นิตยสารโกลเบิลแบงก์ กงิ้ แอนด์ไฟแนนซ์ รีววิ
• Best Investment Bank Thailand 2020
นิตยสารเวิลด์ไฟแนนซ์
• Best Investment Bank
นิตยสารอัลฟาเซาท์ อสี เอเชีย
• Best Investment Bank in Thailand
นิตยสารอินเตอร์ เนชั่นแนลบิสซิเนส
• Best Capital Markets Thailand 2020
นิตยสารเอเซี่ยนแบงก์กงิ้ แอนด์ ไฟแนนซ์
• Equity Deal of the Year - Thailand
นิตยสารโกลเบิลบิสซิเนสเอาท์ ลุค
• Best Equity House

แบบ 56-1
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นธนาคารกรุ งเทพ ประกอบด้วย 13 บริ ษทั คือ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษทั แม่และมีกิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แบ่งเป็ น บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด
ธนาคารพี ที เพอร์ ม าตา ที บี เค บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัดการกองทุ น รวม
บัวหลวง จากัด บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ท วี จากัด บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด บริ ษทั บี บีแอล (เคแมน) จากัด
บริ ษทั บี เอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด บี บีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ ฮาด PT Sahabat Finansial Keluarga และบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จากัด โดยมีภาพรวมโครงสร้าง ดังนี้
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ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุ งเทพ สรุ ปได้ดงั นี้
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ขอบเขตของธุรกิจที่สาคัญ

ธนาคาร

ให้บริ การธุรกรรมทางการเงินตามขอบเขตของธนาคาร
พาณิ ชย์ไทย

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

ธนาคาร

ดาเนิ นธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ โดยเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศมาเลเซี ย

ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด

ธนาคาร

ดาเนิ นธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ โดยเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศจีน

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค

ธนาคาร

ดาเนิ นธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ โดยเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย

บริษทั ย่ อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุ งเทพ

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย์

ดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในด้านต่าง ๆ เช่น

- ธุรกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Brokerage)
- ธุรกิจวาณิ ชธนกิจ (Investment Banking) โดยเป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงิน และดาเนิ นการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์

- ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund
Management)
- ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (Selling Agent)

- ธุรกิจค้าตราสารหนี้
- ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นต้น
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด

จัดการกองทุนรวม

ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จัด การกองทุ น รวม ซึ่ งประกอบด้ วย การ
จัด การกองทุ น รวม การจัด การกองทุน ส่ วนบุ ค คล และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทวี จากัด

บริ หารสิ นทรัพย์

ดาเนิ นธุรกิ จบริ หารสิ นทรัพย์ที่ถูกจัดชั้น หรื อเกิ ดจากหนี้
ที่มีปัญหาที่ได้รับโอนจากธนาคารกรุ งเทพ โดยบริ ษทั อาจ
ทาการพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั สิ นทรัพย์ ก่ อนที่ จะ
จัดจาหน่ายต่อไป

บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด

ธุรกิจเงินร่ วมลงทุน

ดาเนินธุรกิจการลงทุนในลักษณะที่เป็ นหุ ้นส่ วนกับเจ้าของ
ธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพในการเติบโตสู ง โดยให้การสนับสนุ น
ด้านการเงิ น และให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อให้ ธุรกิ จนั้น สามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ ว

บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด

Investment Company

ดาเนิ นการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุ นการทาธุ รกิ จ
ของธนาคาร และทาการลงทุน ในตราสารทางการเงิน
ต่าง ๆ

บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด

ลีสซิ่ ง

การให้ เ ช่ า ทรั พ ย์สิ น แบบลี ส ซิ่ ง การให้ เ ช่ า ซื้ อ บริ ก าร
รถยนต์เช่า แฟคเตอริ่ ง และการบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บริษทั

ประเภทธุรกิจ

ขอบเขตของธุรกิจที่สาคัญ

บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด

ธุรกิจสนับสนุน

สนับสนุนการดาเนิ นการของบางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาดโดย
ทาหน้าที่เป็ น Nominee, Trustee และ Agent ในการถือหุ้นที่
ลูกค้า นามาใช้เป็ นหลักประกันในการใช้สินเชื่ อ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
บางกอกแคปปิ ตอล จากัด

จัดการกองทุนรวม

ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จัด การกองทุ น รวม ซึ่ งประกอบด้ วย การ
จัด การกองทุ น รวม การจัด การกองทุน ส่ วนบุ ค คล และ
กองทุนสารองเลี้ยงชี พ รวมทั้งการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและ
ที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

PT Sahabat Finansial Keluarga

Finance Company

ดาเนิ น ธุ รกิ จให้ สิน เชื่ อเพื่อผูบ้ ริ โภค (Consumer Finance)
แฟคเตอริ่ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น (Working Capital) เงิ น กู้
ระยะยาว (Mortgage)

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการลงทุนในธุรกิ จอื่นที่ สนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิ จของธนาคาร โดยมีการถือหุ ้นใน
บริ ษทั ร่ วมต่างๆ ดังนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด

บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั พีซีซี แคปปิ ตอล จากัด

บริ ษทั ไทยดิจิทลั ไอดี จากัด

บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด*

บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารถือหุ ้น
ทางอ้อมผ่าน
บจ. ศูนย์ประมวลผล
ธนาคารถือหุ ้น
ทางอ้อมผ่าน
บจ. พีซีซี แคปปิ ตอล
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ร่ วม

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
50

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
50

การถือหุ้นของ
ธนาคาร (ร้ อยละ)
14.26

50
50

50
50

30.00
30.82

บริ การด้านข้อมูล

50

50

30.82

ผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่ายบัตร
และระบบโอนเงินรายย่อย
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การของระบบ

524

524

69.08

กิจกรรมการจัดทา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม
วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้
(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและ
เครื อข่าย)

530

530

22.17

ให้บริ การรับส่ งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
สถาบันการเงิน
บริ การด้านคอมพิวเตอร์
บริ การด้านข้อมูล

*ธนาคารจัดเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเนื่องจากธนาคารมีเพียงอานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
การประกอบธุรกิจทีส่ าคัญ
ธนาคารกรุ งเทพให้บริ การทางการเงินหลายรู ปแบบและครบวงจร สาหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อเพื่อธุ รกิ จของธนาคาร ประกอบด้วยสิ นเชื่ อระยะสั้นและระยะยาว
สิ นเชื่อการค้าระหว่างประเทศ สิ นเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนหนังสื อค้ าประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์
และบริ การทางการเงินอื่น ๆ เช่น บริ การเงินรับฝาก บริ การโอนเงิน บริ การบริ หารจัดการเงินสด บริ การประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย (แบงก์แอสชัวรันส์) บริ การวานิ ชธนกิจ บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริ การซื้อขาย
ตราสารหนี้ เป็ นต้น บริ การเหล่านี้ ช่วยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยัง
พัฒนาบริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ด้านการบริ หารกิจการ ธนาคารจาแนกการดาเนินธุรกิจเป็ นสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ
ธนาคารมีบริ ษ ทั ย่อยที่สาคัญ ประกอบด้วยกิจ การในเครื อที่อยูต่ ่างประเทศ 3 บริ ษ ทั คือ บางกอกแบงค์
เบอร์ ฮาด ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน ) จากัด และธนาคารพีทีเพอร์ ม าตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์ ม าตา) ซึ่ งเป็ น
ธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซี ย จีน และอินโดนี เซี ย ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง
จากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพ ย์จ ดั การกองทุน รวมบัว หลวง จากัด และบริ ษ ทั บัว หลวงเวนเจอร์ ส จากัด ทั้ง นี้
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) ดาเนิ นกิจการด้านธุรกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิ ชธนกิจ
และธุรกิจจัดการกองทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ดาเนิ นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม กองทุนส่ วนบุค คล และกองทุน สารองเลี้ ยงชีพ ในประเทศไทย ในขณะที่บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ ส
จากัด เป็ นธุรกิจเงินร่ วมลงทุน
ภาพรวมการดาเนินงานของธุรกิจหลักและบริษัทย่ อย
ลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่
ความสามารถในการปรั บ ตัวและการมี ปั จ จัยพื้ น ฐานที่ แ ข็ งแกร่ งของภาคธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ท าให้
บริ ษทั เอกชนรายใหญ่ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วแม้ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายหลายประการอันเนื่ องมาจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างฉับพลันต่อการดาเนิ นธุรกิจและเศรษฐกิจทัว่ โลก ด้วยความสัมพันธ์ที่มีมาอย่าง
ยาวนานในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลลูกค้าผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ให้สินเชื่อเพื่อเสริ มสภาพคล่องทางการเงินการปรับและผ่อนปรนเงื่ อนไขการชาระหนี้ รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมและโอกาสในการท าธุ รกิ จของลู กค้าแต่ ละราย โดยด าเนิ นการควบคู่ กับการให้ สิ นเชื่ อด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง เพื่อให้ธนาคารสามารถรักษาคุ ณภาพของสิ นเชื่ อได้อย่างต่อเนื่ อง พร้อมรับมือกับความไม่แน่ นอนอื่ น ๆ ที่
อาจจะเกิ ดขึ้ น ขณะเดี ยวกัน ธนาคารเชื่ อมัน่ ในการสรรค์สร้างคุณค่าร่ วมกัน โดยได้นาเสนอนวัตกรรมด้านบริ การอย่าง
ต่ อ เนื่ อง เช่ น การให้ บ ริ การการค้ าระหว่ างประเทศด้ วย Enterprise Blockchain และพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ที่ ช่ ว ยให้
กระบวนการทางานประจาวันมาอยูใ่ นระบบดิจิทลั เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของลูกค้าและซัพพลายเชนของ
ลูกค้ารายนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการสนับสนุ นลูกค้าเพื่อเดิ นหน้าขยายกิ จการไปยังประเทศอื่ น ๆ ในภูมิภาค แพลตฟอร์ ม
ดังกล่าวจะช่วยเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาความเข้าใจอีกทั้งยังเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในเชิ งลึก ซึ่ งจะช่วย
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ให้ธนาคารและลูกค้าสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่ งมอบบริ การได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการให้
สิ นเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและคานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อความ
ยัง่ ยืน เช่น โครงการพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการ รวมถึงการผลิตพลังงานจากชีวมวลทุ่งกังหันลม
และโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์ ตลอดจนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า โครงการรี ไซเคิลพลาสติก และโครงการระบบขนส่ ง
มวลชน
ผลงานและความสาเร็ จ
•

ด้วยประสบการณ์ในการเป็ นที่ ปรึ กษาทางด้านการเงิ นสาหรับลูกค้าธุ รกิ จมาอย่างยาวนาน ธนาคารได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นแก่โครงการจานวนมากภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทั่ว
ประเทศ เช่น ระบบขนส่ งมวลชนในกรุ งเทพมหานคร ระบบโครงข่ายทางรถไฟทัว่ ประเทศ ซึ่ งรวมถึงโครงการ
รถไฟความเร็ วสู ง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นิคมอุตสาหกรรม ระบบผลิตไฟฟ้า และโครงการ “เมือง
อัจฉริ ยะ” (Smart City)

•

ธนาคารเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การธุรกรรมการเงินแบบครบวงจรที่ ครอบคลุมทุกขั้นตอนการทางานของ
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บริ การบริ หารเงินสด บริ การการค้าระหว่างประเทศซัพพลายเชน และ
บริ การด้านหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริ การลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น

•

ในปี 2563 ธนาคารได้รั บ รางวัลจากสถาบันต่ าง ๆ เช่ น Best Corporate and Investment Bank in Thailand จาก
นิ ตยสารเอเชี ยมันนี่ Best Trade Finance Bank in Thailand จากนิ ตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชี ย นิ ตยสารดิ เอเชี่ ยน
แบงก์เกอร์ และนิ ตยสารโกลเบิ ลบิ สซิ เนสเอาท์ลุค Best DLT Platform for Trade Finance จากนิ ตยสารโกลเบิ ล
ไฟแนนซ์ และ Best Cash Management Solution in Thailand จากนิ ตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชี ย จากบริ การชาระ
เงิ นแบบเรี ยกเก็บเงินปลายทาง (QR-on-Delivery Payment) โดยสามารถใช้กบั โมบาย แบงก์กิ้งแอปพลิเคชันทุก
ธนาคารในประเทศไทย
การเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ดิจิทลั

•

เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองได้ ทั น ต่ อ ความต้อ งการที่ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วของลู ก ค้าและปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานธนาคารได้ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ดิจิทลั ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น ร่ วมกับ
ธนาคารและองค์กรพันธมิตรชั้นนาระดับโลกพัฒนาบริ การการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ด้วย
บริ การ “Contour” โดยใช้เทคโนโลยี Enterprise Blockchain เพื่อให้บริ การทาธุรกรรมเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter
of Credit: L/C) โดยในปี 2562 และ 2563 ธนาคารประสบความส าเร็ จในการทดสอบการท าธุ รกรรม L/C
Blockchain ระหว่างลูกค้าในอิ นโดนี เซี ยและเวียดนาม ทั้งนี้ ในปี 2564 ธนาคารมี แผนเปิ ดให้บริ การนี้ ในเชิ ง
พาณิ ชย์แก่ลูกค้า ด้วยนวัตกรรมนี้ และความแข็งแกร่ งด้านเครื อข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคารจะช่วยให้ลูกค้า
สามารถดาเนิ นธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่ น ปลอดภัย ลดเวลาดาเนิ นการลงเหลื อไม่ถึงหนึ่ ง
ชัว่ โมง และลดการใช้เอกสารลงกว่าครึ่ ง

•

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริ การนาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
(e-Withholding Tax) โดยผูป้ ระกอบการสามารถแต่งตั้งให้ธนาคารทาหน้าที่ เป็ นตัวแทนหักและนาส่ งภาษี ณ ที่
จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร พร้ อมจัดทาและนาส่ งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย พร้ อมทั้งดาเนิ นการด้าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
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•

ในปี 2564 ธนาคารจะยังคงเร่ งกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่ องโดยเตรี ยมเปิ ดระบบปฏิบตั ิการใหม่สาหรับ
บริ การ Cash Management และ Trade Finance ซึ่ งเป็ นระบบที่ ได้ผ่านกระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบที่ มุ่งเน้นให้
ง่ ายต่ อการใช้งาน และสามารถเชื่ อมต่ อผ่ าน Application Programing Interface (API) ท าให้ ธนาคารสามารถ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ครอบคลุมและหลากหลายยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ระบบปฏิบตั ิการใหม่ท้ งั สองระบบ
ยังจะเป็ นประตู สู่ นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์หลายประเภทที่ ใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) อี กด้วย
แผนงานทั้งหมดนี้ยงั ย้าให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของธนาคารที่จะให้บริ การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แก่ลูกค้าภายใต้แนวทาง Digital First ในการดาเนินธุรกิจ
ลูกค้ าธุรกิจรายกลางและรายปลีก

การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลันจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ค่อนข้างมาก ธนาคารจึงจาเป็ นต้องดูแลผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้
อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่ มต้น ธนาคารมีการติดต่อลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยมาตรการต่าง ๆ ลดภาระหนี้ เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การขยายระยะเวลาผ่อน
ชาระหนี้ และการให้สินเชื่ อเพิ่มเติม หรื อการสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยให้ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
ประคับประคองธุรกิจให้ผา่ นพ้นวิกฤต นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์บญั ชีเพื่อประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะทางการเงินของลูกค้าได้ล่วงหน้า ทาให้ธนาคารสามารถให้คาแนะนาและการสนับสนุนเพิ่มเติม
แก่ลูกค้าและดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและทันท่วงที
ในช่ วงเวลาเช่ น นี้ ผูป้ ระกอบการไม่ เพี ยงต้องเผชิ ญ กับ ความท้าทายด้านสภาพคล่อ ง แต่ยงั ต้องปรั บ การ
ดาเนิ นงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านสุ ขอนามัย การ
ขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรื อการปรับเปลี่ยนสายการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้น ทั้งนี้ ธนาคารได้จดั สัมมนาให้ความรู ้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยมุ่งเน้นการให้คาแนะนา เพื่อ
ช่วยให้ลูกค้าก้าวผ่านวิกฤตและสามารถปรับ ตัวให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกค้าสามารถใช้
ช่องทางโซเชี ยลมี เดี ย Bangkok Bank SME ของธนาคารเพื่อเป็ นช่ องทางในการประชาสัมพัน ธ์ตลอดจนเสนอขาย
สิ นค้าและบริ การ นอกจากนี้ ธนาคารยังนาเสนอบริ การใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการชาระเงินแบบไม่ใช้เงินสด และการ
ขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า
ผลงานและความสาเร็ จ
•

เพือ่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริ หารจัดการ การตลาด และนวัตกรรม ธนาคารมี
การแบ่ งปั นความรู ้ และสนับสนุ นลูกค้าในการสร้างเครื อข่ายธุ รกิ จผ่านการสัมมนาเชิ งปฏิ บัติการและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู ้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ลูกค้าของธนาคารได้รับรางวัลพระราชทาน 2
รางวัลในประเภทธุ รกิ จค้าปลีกและค้าส่ ง และประเภทธุ รกิ จบริ การ และรางวัลระดับ Gold 1 รางวัลในประเภท
ธุรกิจอุตสาหกรรมจากโครงการ SMEs Excellence Awards ซึ่งจัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

•

บริ การ Biz ibanking นาเสนอแพ็คเกจ Biz Super Save x3 ที่มอบอัตราค่าธรรมเนี ยมพิเศษสาหรับการโอนเงิน การ
จ่ ายเงิ นเดื อนพนักงานและการฝาก-ถอนเงิ นด้วยเช็ค เพื่ อลดต้นทุ นด้านธุ รกรรมและลดความจาเป็ นในการ
เดินทางไปใช้บริ การที่สาขา
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•

มี การปรั บส านักธุ รกิ จบางนาและส านักธุ รกิ จศรี ราชาให้ เป็ นศู นย์ให้ ค าปรึ กษาด้านการเงิ นและสถานที่ จัด
กิ จกรรมและสัมมนาเชิ งปฏิ บัติการเพื่อให้ความรู ้และช่วยให้ผูป้ ระกอบการสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจรู ปแบบใหม่หลังฟื้ นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า
การเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ดิจิทลั

•

เพื่อมอบประสบการณ์ ที่ ดียิ่งขึ้ นส าหรั บลู กค้า ธนาคารปรับกระบวนการสมัครบริ การให้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น และ
นาเสนอบริ การออนไลน์ใหม่หลายบริ การ เช่น BeMerchant NextGen และบริ การบัวหลวงสมาร์ ท บิล เพย์เมนท์
ทั้งนี้ BeMerchant NextGen เป็ นแอปพลิ เคชันที่ ช่วยให้ธุรกิ จค้าปลี กสามารถรับการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
ผ่าน QR Code แทนการรั บเงิ นสด รวมทั้งยังช่ วยให้ร้านค้าตรวจสอบรายการโอนเงิ นและบริ หารการเงิ นได้
สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะที่ บริ การบัวหลวง สมาร์ ท บิ ล เพย์เมนท์ นาเสนอบริ การรับชาระบิลอย่างครบวงจร ส่ งผล
ให้ลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย บริ หารจัดการการรับชาระเงิ นด้วยช่องทางธนาคารที่
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ สามารถรับเงินจากทุกช่องทางของทุกธนาคาร มาสู่บญ
ั ชีหลักที่ธนาคารกรุ งเทพ ซึ่งง่ายต่อ
การกระทบยอดและติดตามการรับชาระ ด้วยรายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้ าธุรกิจในต่ างประเทศ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสถานการณ์ โลก ธนาคารยังคงมี ความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยน การขยายตัวของ
เมือง และการเดินหน้าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้ภูมิภาคแห่งนี้ มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ องในอนาคต และด้วยความมุ่งมัน่ สู่ การเป็ นธนาคารชั้นนาของภูมิภาค ในเดือนพฤษภาคม 2563 ธนาคาร
กรุ งเทพเข้าซื้อหุ ้นของธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ในอินโดนีเซี ย และได้ทาคาเสนอซื้อหุน้ ส่วน
ที่ เหลือทั้งหมดของธนาคารเพอร์ มาตาในเดื อนตุลาคม ส่ งผลให้ธนาคารกรุ งเทพมี สัดส่ วนการถื อหุ ้นร้อยละ 98.71
ต่อมาในเดือนธันวาคม ธนาคารกรุ งเทพได้รวมสาขาในประเทศอินโดนี เซี ยเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาอย่างเป็ นทางการ
ทาให้ธนาคารเพอร์ มาตาขยับ ขึ้นเป็ น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนี เซี ย เมื่อพิจารณาจากสิ นทรัพย์
รวม โดยในเดื อ นมกราคม 2564 ธนาคารเพอร์ ม าตาได้ บ การอนุ ม ัติ จ ากหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลธุ ร กิ จ การเงิ น ของ
อินโดนี เซี ย (Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็ นสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซึ่งเป็ นสถานะธนาคารพาณิ ชย์ระดับสูงสุ ด
ตามหลักเกณฑ์ขนาดของเงินกองทุนที่มากกว่า 30 ล้านล้านรู เปี ยห์ (ประมาณ 63,332 ล้านบาท) การลงทุนดังกล่าวเป็ น
ผลจากการที่ธนาคารมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของอินโดนีเซียซึ่ งเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
และเล็งเห็ นว่าเป็ นโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีการเติบโตสู งใน
อาเซี ยน และให้บริ การลูกค้าในอินโดนี เซี ยและทัว่ ทั้งเครื อข่ายได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ภายหลังการลงทุน สัดส่ วน
สิ นเชื่อกิจการต่างประเทศต่อสิ นเชื่อรวมของธนาคารกรุ งเทพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็ นร้อยละ 23
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้ลูกค้าขยายธุรกิจสู่ ภูมิภาคและเติบโตในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เนื่ องจากเป็ นภูมิภาคที่พร้อมเติบโตต่อไปในอนาคตจากแนวโน้มสาคัญต่าง ๆ เช่น การ
ที่ ป ระเทศไทยได้ล งนามในความตกลงหุ ้น ส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับ ภู มิ ภ าค (Regional Comprehensive Economic
Partnership : RCEP) อย่างเป็ นทางการในปลายปี 2563 การย้ายฐานการผลิตเพื่อกระจายความเสี่ ยงด้านซัพพลายเชน
หลังการแพร่ ระบาดของโควิด-19 และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคที่เพิม่ ขึ้นระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
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ผลงานและความสาเร็ จ
•

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่ หลากหลายของธนาคารสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ มี
ศักยภาพในอนาคต เช่ น โครงการพลังงานหมุน เวียนทั่วภู มิภ าค อาทิ โครงการโรงไฟฟ้ าจากพลังน้ าใน
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว พลังงานชี วมวลในประเทศไทย พลังงานลมและแสงอาทิ ตย์ใน
ประเทศไทยและเวียดนาม พลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น และพลังงานความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย

•

ให้บริ การ Asia Trade Fast Track ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การด้านการค้าระหว่างประเทศที่ช่วยให้ผนู ้ าเข้า-ส่ งออก
ที่มีคู่คา้ อยูใ่ น 12 ประเทศในเอเชียซึ่ งมีสาขาธนาคารกรุ งเทพ สามารถทาธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นการรับและโอนเงิน (Inward and Outward Fund Transfer) หรื อแจ้งการเปิ ด L/C เล็ตเตอร์ ออฟเครดิ ต (Advising
Letter of Credit) หรื อตัว๋ (Bill) ให้แล้วเสร็ จได้ในวันเดียวกัน
ความก้าวหน้าที่สาคัญของสาขาต่างประเทศ

•

อินโดนี เซี ย ธนาคารขยายฐานลู กค้าด้วยการเข้าซื้ อกิ จการธนาคารเพอร์ ม าตา ซึ่ งเป็ นธนาคารชั้น น าของ
อินโดนี เซี ยที่ มีสาขากว่า 300 แห่ ง และลูกค้าเกือบ 4 ล้านราย ธนาคารเพอร์ มาตาเป็ นหนึ่ งในธนาคารที่ริเริ่ ม
การให้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีการชาระเงินออนไลน์ที่สามารถเชื่ อมโยงกับแอป
พลิเคชันของคู่คา้ ต่าง ๆ ซึ่ งสามารถต่อยอดเพื่อสรรค์สร้างประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งในอินโดนี เซี ยและประเทศ
อื่น ๆ ในอนาคต

•

จีน ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จของจี น และการด าเนิ น ยุท ธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) อย่าง
ต่อเนื่ องนับเป็ นโอกาสด้านการค้าและการลงทุนที่เปิ ดกว้าง ธนาคารจึงสนับสนุนให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสทาง
ธุรกิจจากตลาดที่มีความสาคัญนี้ ความมุ่งมัน่ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทา
ให้ในปี 2563 ธนาคารกรุ งเทพได้รับรางวัล Best Regional Bank for BRI และบริ ษทั Sunrise Group ซึ่ งเป็ น
ลูกค้าของธนาคารในกัมพูชาที่ ได้รับการสนับสนุ นด้านสิ นเชื่ อจากสาขาเซี่ ยเหมินและสาขากัมพูชาได้รับ
รางวัล Best Individual BRI Project or Initiative in the Region จากนิ ตยสารเอเชี ยมันนี่ นอกจากนี้ ธนาคาร
กรุ งเทพ (ประเทศจีน) ยังได้รับรางวัล Best Non-US Currency Member จากสานักงานกากับดูแลด้านการซื้ อ
ขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน (China Foreign Exchange Trading System) อีกด้วย

•

ฮ่ องกง ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินที่สาคัญและประตูสู่ประเทศจีน ฮ่องกงยังคงเป็ นหนึ่งในตลาดที่สาคัญ
ของธนาคาร โดยธนาคารร่ วมมือกับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้าถึงโอกาสใน Greater Bay Area
ทั้งนี้ ธนาคารกรุ งเทพได้ลงนามบันทึกความร่ วมมือในการเป็ นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์กบั องค์การสภาพัฒนาการ
ค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) เพื่อสนับสนุ นการค้าและการลงทุนระหว่างกันภายใต้
ยุทธศาสตร์ BRI

•

เวีย ดนาม ธนาคารเดิ น หน้าสนับ สนุ น การขยายธุ ร กิ จ ของลู กค้าไปยังประเทศเวียดนามซึ่ งมี เศรษฐกิ จ ที่
แข็งแกร่ ง อันเป็ นผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศที่
เพิม่ ขึ้นจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง ในปี 2563 ธนาคารได้ตอกย้าบทบาทด้านการธนาคารเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Banking) โดยการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในหลากหลายประเทศ
อย่างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ ธนาคารได้ร่ว มสนับ สนุ น สิ น เชื่ อ (Syndicated Loan) เพื่ อ การพัฒ นาและด าเนิ น การ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังผลิต 257 เมกะวัตต์ ในฮหว่า ฮอย (Hoa Hoi) จังหวัดฟู้เอี้ยน (Phu
Yen) ประเทศเวียดนาม ซึ่ งเป็ นตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทเงินกูร้ ่ วมเสริ มพิเศษ (Green B Loan)
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รายแรกในเอเชียและแปซิ ฟิกที่ ได้รับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative และเป็ นหนึ่ งในเงินกูร้ ่ วมที่ มี
การระดมทุนขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
การเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ดิจิทลั
•

เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารได้อ ย่างไร้ ร อยต่ อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ้ม ราคา และมอบความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าธุ รกิ จในต่างประเทศ ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิ จิทัล
สาหรับกิจการธนาคารต่างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย ระบบงานหลัก (Core Banking System) การบริ หารเงิน
สด การชาระเงินและการป้ องกันการฟอกเงิน เป็ นต้น

•

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนในการชาระดุลให้แก่สมาชิกในประเทศไทยกับสมาชิกในต่างประเทศตาม
เงื่อนไขในการชาระดุลระหว่างประเทศ รองรับการให้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การข้ามพรมแดนด้วย QR
Code ระหว่างประเทศไทยกับ 2 ประเทศในเอเชี ย ได้แ ก่ เวียดนามและอิ น โดนี เซี ย พร้ อ มทั้งได้รั บ การ
คัดเลื อกให้เป็ นตัวแทนในการชาระดุ ลให้กับ ธนาคารสมาชิ กในประเทศไทย สาหรับ บริ การ PromptPay
International ซึ่งเป็ นบริ การโอนเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศสิ งคโปร์ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถโอน
เงินระหว่างประเทศผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวก และประหยัด
ลูกค้ าบุคคล

ขณะที่ ประเทศไทยพยายามลดการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ธนาคารได้ดาเนิ นมาตรการ
ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างหลากหลายโดยคานึ งถึ งสวัสดิ ภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและ
พนักงานเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่ วมในการมอบอาหารและสิ่ งของที่จาเป็ นเพื่อช่วยเหลือชุมชน และให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากในครั้งนี้ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ธนาคารมี
การติดต่อลูกค้าในเชิงรุ กเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อบรรเทาภาระหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเปิ ดบริ การสาย
ด่วนพิเศษเพื่อให้คาปรึ กษากับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และเร่ งกระบวนการสมัครขอสิ นเชื่อให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ธนาคารยังเพิ่มบริ การธนาคารดิจิทลั เช่น บริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพ เวอร์ ชนั ใหม่ การเปิ ด
บัญชีออนไลน์ และการถอนเงินไม่ใช้บตั ร ที่เครื่ องเอที เอ็ม ในปั จจุบนั เนื่ องจากการทาธุรกรรมการเงิน โดยส่ วนใหญ่
เป็ นแบบออนไลน์ การให้บริ การที่สาขาจึงมุ่งเน้นการให้บริ การเฉพาะทางบุคคลมากขึ้น เช่น การวางแผนทางการเงิน
การประกันภัย การวางแผนการจัดการสิ นทรัพย์ และสิ นเชื่อบ้าน
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจาทุกปี ด้วยความมุ่งมัน่ ในการ
สร้างความสัมพันธ์และส่ งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยในปี 2563 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การใน
สาขาของธนาคารเท่ากับร้อยละ 94.48 ความพึงพอใจในการใช้บริ การโมบายแบงก์กิ้งเท่ากับร้อยละ 81.80 และความพึง
พอใจในการใช้บริ การโทรศัพท์ผา่ นระบบอัตโนมัติ และผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริ การลูกค้าเท่ากับ 4.66 และ 4.82 คะแนน
ตามลาดับ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มช่องทางในการฝากและถอนเงินสด โดยแต่งตั้งเทสโก้
โลตัส และเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven เป็ น Banking Agent เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้ดี
ยิง่ ขึ้น
ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาบริ การด้านการให้คาปรึ กษาอย่างต่อเนื่ องในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” เพื่อ
ช่วยให้ลูกค้าเติบโตและมีความมัน่ คงทางการเงิ น นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างความรู ้ความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ พฤติกรรม (Customer Analytics) และจัดแบ่ งกลุ่มลูกค้า ทาให้สามารถนาเสนอ
บริ การที่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และสามารถกาหนดเป้ าหมายเพื่อทากิจกรรมด้านการตลาด
2-6

แบบ 56-1
และส่ งเสริ มการขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังเปิ ดตัวบริ การดิจิทลั ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้
ลูกค้าสามารถดาเนินธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ตอ้ งการ
ผลงานและความสาเร็ จ
•

ด้วยความมุ่งมัน่ ในการเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นที่ ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ธนาคารให้คาแนะนาแก่ ลูกค้า
เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดอสังหาริ มทรัพย์และสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนซื้ อบ้านหลัง
ใหม่ ห รื อ ซื้ อ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น นอกจากนี้ ยังเพิ่ ม ที ม เจ้าหน้าที่ จาก Loan Plaza ซึ่ งเป็ นที ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสิ นเชื่ อที่ ประจาอยู่ ณ ที่ ทาการสาขาเพื่อช่วยให้ข้ นั ตอนการสมัครและอนุ มตั ิสินเชื่ อบ้านมี
ความสะดวก รวดเร็ วและพร้อมบริ การลูกค้าในทุกพื้นที่ได้อย่างทัว่ ถึงยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ การทางานของ Loan Plaza
และที ม ขายตรงของสิ น เชื่ อ บ้าน ท าให้ ธ นาคารเป็ นพัน ธมิ ต รที่ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจจากกลุ่ ม ผู ้พ ัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•

เพิ่ ม ศัก ยภาพให้ เจ้าหน้าที่ ดู แ ลลู ก ค้าที่ ส าขา และจัด ตั้งที ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการลงทุ น เพื่ อ ดู แ ลลู กค้าที่ มี
สิ นทรัพย์สูงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข่าวสาร บทวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การลงทุ น ผ่าน Line Official Account ของบริ การบัวหลวงเอ็กซ์ ค ลู ซี ฟ รวมถึ งริ เริ่ ม การจัด สัม มนาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุนในสภาวะการณ์ที่มีความผันผวนสูง

•

ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2563 ธนาคารเปิ ดตัว โมบายแบงก์ กิ้ ง จากธนาคารกรุ ง เทพ “Bangkok Bank Mobile
Banking” เวอร์ ชัน ใหม่ ที่ ส วยงามและทัน สมัย เน้น การใช้งานที่ ง่ าย รวดเร็ ว และสะดวกสบายมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยังมีบริ การใหม่อีกมากมาย เช่น ถอนเงินไม่ใช้บตั ร เปิ ดบัญชี ออนไลน์ (e-Savings) บริ การด้าน
บัญชีสินเชื่ อบ้าน และการจองซื้ อหลักทรัพย์ พร้อมเป็ นเครื่ องมือ "จัดการชีวิต" ที่ ช่วยให้ลูกค้าบริ หารและ
จัดสรรการเงินได้ดียิ่งขึ้น และสามารถบรรลุเป้ าหมายการออมและการลงทุนตามที่วางแผนไว้ โมบายแบงก์
กิ้งเวอร์ชนั ใหม่น้ ีออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มและบริ การอื่น ๆ จากภายนอกได้ง่าย ทาให้สามารถ
ปรับปรุ ง และเพิ่มบริ การและคุณสมบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว

•

จัดสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการด้าน Design Thinking เพื่อขยายยอดผูใ้ ช้และอัตราการใช้งานสมาร์ ทแอปพลิเคชัน
ในกลุ่มนักศึกษา เช่น TU GREATS App ซึ่งเป็ นบริ การ Virtual Card บนโมบายแอปพลิเคชันที่อานวยความ
สะดวกให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยในหลายด้าน เช่น การชาระค่าเทอม การติดต่อสื่ อสารกับอาจารย์ การเช็กชื่อ
เข้าเรี ยน การจัดการตารางเรี ยน และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้ง ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับโมบาย
แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพเพื่อชาระเงินผ่าน QR Code ได้อีกด้วย

•

ร่ วมมื อกับฮัว่ เซ่ งเฮง ซึ่ งเป็ นผูน้ าตลาดทองคาในการเปิ ดโอกาสให้นักลงทุ นสามารถซื้ อ-ขายทองคาราคา
เดี ย วกับ ในตลาดโลกแบบเรี ย ลไทม์ ด้ว ยสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เป็ นครั้ งแรกในประเทศไทยบน
แพลตฟอร์ม Hua Seng Heng USD Gold Trade ที่เชื่อมต่อระบบการรับและชาระเงินของธนาคารกรุ งเทพผ่าน
บัญ ชี เงิ น ฝากเงิ น ตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ซึ่ งจะช่ วยให้ลูกค้าลดความ
เสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพิ่มทางเลือกในการลงทุน และทากาไรได้มากกว่าเดิม
การเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ดิจิทลั

•

เพื่อให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบายในทุกที่ ทุกเวลา ธนาคารได้ขยายบริ การ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริ การเปิ ดบัญชีออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีการจดจาใบหน้าและการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
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•

เดินหน้าพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความลับของ
ข้อ มู ล และธุ รกรรมของลู ก ค้า เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กับ เว็บ ไซต์ห รื อแอปพลิ เคชัน ต่ าง ๆ จาก
ภายนอก

•

นาระบบการทางานอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถทางาน
ที่ซบั ซ้อนได้คล้ายมนุษย์มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการให้บริ การด้วยกระบวนการทางานรู ปแบบดิจิทลั
ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทางานของธนาคารให้ดีมากยิง่ ขึ้น

•

ร่ วมมือกับ Pand.ai หนึ่ งในสตาร์ ทอัพกลุ่มฟิ นเทคจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ในการพัฒนาแชทบอทที่
สามารถเข้าใจและสื่ อสารด้วยภาษาไทย โดยมีความเชี่ยวชาญภาษาทางการเงินการธนาคาร ธนาคารจะนาแชทบอท
นี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้ทีมฝ่ ายขาย และพัฒนาต่อยอดเพื่อการให้บริ การกับลูกค้าในอนาคต
การเงินธนกิจ

ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ธนาคารดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คาปรึ กษาทางด้านการเงินกับลูกค้าธุรกิ จ
เพื่อให้สามารถรักษาสภาพคล่องและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและผันผวน อีกทั้งยังสรรค์สร้าง
คุณค่าร่ วมกันกับลูกค้าที่มีศกั ยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เช่น ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง
จากัด (มหาชน) ในการทาการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และเป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมให้กบั บริ ษทั ชั้นนาในประเทศ
ช่ ว งวิ ก ฤตโควิด -19 ธนาคารสนั บ สนุ น ให้ ผู ้อ อกหุ ้ น กู้หั น มาจัด กิ จ กรรมผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับฐานวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal) เพื่อช่วยให้บริ ษทั สามารถระดมทุนได้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออานวย
สาหรับการบริ หารการเงิ น ธนาคารยังคงเป็ นผูน้ าตลาดด้านบริ การเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ ย สัญญาแลกเปลี่ ยนต่างสกุลเงิน บริ การเหล่านี้ ช่วยสนับสนุ นลูกค้าในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยภายใต้สภาวะตลาดต่าง ๆ
ผลงานและความสาเร็ จ
•

ขยายส่ วนแบ่งการตลาดและการออกหุ ้นกูใ้ นประเทศไทยแม้สภาวะตลาดจะไม่เอื้ออานวย โดยสามารถเพิ่ม
จานวนลูกค้าใหม่และยังคงเป็ นหนึ่งในสามอันดับแรกของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุน้ กูใ้ นประเทศไทย

•

นาเสนอนวัตกรรมสาหรับตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน (Environmental, Social, and Governance Bond: ESG
Bond) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืน ซึ่งประกอบด้วย หุน้ กูเ้ พื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
หุน้ กูเ้ พื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) และหุน้ กูเ้ พื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) รวมถึงตราสารหนี้ที่ผา่ น
การรับรองด้านสิ่ งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่ งกาลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดย
ณ สิ้นปี 2563 มีตราสารหนี้ ESG ที่ออกแล้วรวมกว่า 129,400 ล้านบาทในตลาดตราสารหนี้ของไทย โดยในปี
2563 ธนาคารได้ทาหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายตราสารหนี้ ESG ในประเทศไทย มากกว่าร้อยละ 90
ครองตาแหน่งผูน้ าตลาดตราสารหนี้ ESG

•

ให้การสนับสนุนการออกพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนครั้งแรกของกระทรวงการคลังมูลค่า 30,000 ล้านบาท ซึ่ ง
ได้รับความสนใจอย่างสู งจากนักลงทุนจึงทาให้กระทรวงการคลังจัดออกพันธบัตรเพิ่มอีก 20,000 ล้านบาท
รวมเป็ น 50,000 ล้านบาท และมีบทบาทสาคัญในการจัดการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเพื่อระดมทุนเป็ นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท
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แบบ 56-1
•

ตราสารหนี้ ESG ที่ ธนาคารเป็ นผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย ได้รับรางวัลและการยอมรับจากทั้งระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคจากนิตยสารดิแอสเซท รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ Best Sustainability Bond จากพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อความยัง่ ยืนมูลค่า 30,000 ล้านบาท และ Best Green Bond จากหุน้ กูเ้ พื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริ ษทั
โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) มูลค่า 5,000 ล้านบาท สาหรับรางวัลระดับภูมิภาค ได้แก่ Best
Sustainability Bond จากพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยัง่ ยืนมูลค่า 50,000 ล้านบาท และ Best Local Currency
Green Bond จากหุ ้นกูเ้ พื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มูลค่า 8,000 ล้านบาท
การเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ดิจิทลั

•

จัดกิ จกรรมโรดโชว์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้นาเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ ้นกูใ้ ห้แก่ นักลงทุ นแบบ
ออนไลน์มากกว่า 10 ธุรกรรม ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละนักลงทุน เนื่ องจากตอบโจทย์เรื่ องรักษา
ระยะห่างทางสังคม แต่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทดั เทียมกับการจัดประชุมแบบปกติ

•

ธนาคารมีส่วนร่ วมในการให้ความเห็นและพัฒนาระบบสารวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (Electronic Book
Building) ในรู ปแบบของเว็บพอร์ ทลั โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย จนนาไปสู่ การใช้งานจริ งต่อมาใน
หลายธุรกรรมการจัดออกหุน้ กู้

•

ร่ วมมือกับสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิ จิทลั ของตลาดทุนไทยที่ จะ
เชื่อมโยงผูร้ ่ วมตลาดทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ าแบบ End-To-End
process สาหรับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ซึ่ งระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั นี้จะช่วยลดกระบวนการที่ซ้ าซ้อน เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและความโปร่ งใสในการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจ สร้างความสะดวกและลดต้นทุนใน
การเข้าถึ งตลาดทุ น ของผูร้ ะดมทุ น และผูล้ งทุ น รวมทั้ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบังคับ ใช้กฎหมายของ
หน่วยงานกากับดูแล
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) หรื อ บล.บัวหลวง จัดตั้งขึ้นในปี 2544 เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์
ชั้นนาของไทย ดาเนิ นธุรกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิ ชธนกิจ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยงั
ดาเนิ นธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้การบริ หารของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล ซึ่ ง บล.
บัวหลวง ถือหุ ้นทั้งหมด
นอกเหนื อจากสาขาทั้ง 29 แห่ ง ในกรุ งเทพมหานคร และหัวเมืองสาคัญแล้ว บล.บัวหลวง ยังมีการขยายฐาน
ลูกค้าผ่านการแนะนาของเครื อข่ายสาขาธนาคารกรุ งเทพที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ตลาดตราสารทุนในประเทศไทยปี 2563
ปี 2563 ถือเป็ นปี ที่ทา้ ทายสาหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19 ความตื่นตระหนกในช่วงแรกของการแพร่ ระบาดทาให้มีการเทขายหุน้ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในช่วง
ต้นเดือนมีนาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงใกล้ 1,000 จุด ซึ่งเป็ นจุดต่าสุดของปี อย่างไรก็ตามดัชนีได้ปรับตัวดี
ขึ้นมาอีกครั้งในเดือนเมษายนจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ขา่ วเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ส่งผล
ให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563 ปิ ดที่ 1,449.35 จุด หรื อลดลงร้อยละ 8.3 จากปี ก่อนหน้า
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มูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (MAI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 อยูท่ ี่ประมาณ 68,600 ล้านบาท โดยความผันผวนทาให้นกั ลงทุนเพิ่มปริ มาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์อย่างหนาแน่น
ในด้านการระดมทุน ประเทศไทยยังคงเป็ นผูน้ าด้านหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 136,000 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60 ของมูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ในภูมิภาค โดย
บล.บัวหลวง เป็ นผูจ้ ดั การและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์ โดยทาการเสนอขายหุ ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครั้งแรก (IPO) ให้กบั บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 78,100 ล้านบาท
และบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) มูลค่าการระดมทุนรวม 45,400 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Rights Offering) ให้กบั บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน) มูลค่า 9,900 ล้านบาท และบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) มูลค่า 32,000 ล้านบาท
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั หลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 55 ยังคงมาจากธุรกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ขณะที่ร้อยละ
15 มาจากค่าธรรมเนียมและบริ การ ร้อยละ 9 มาจากดอกเบี้ยและเงินปั นผล และร้อยละ 6 มาจากกาไรจากเงินลงทุน
ผลงานและความสาเร็ จ
ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยเพิ่มปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญท่ามกลางความผันผวนของหุน้
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็ นผลให้ฐานลูกค้านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ของ บล.บัวหลวง เติบโตขึ้นร้อยละ
17.2 และมีจานวนบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์กว่า 400,000 บัญชี นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ เพิ่มขึ้น โดย
อันดับด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับขึ้นสู่อนั ดับที่ 6 จากอันดับที่ 8 ในปี ก่อนหน้า
เนื่องจากการลงทุนในหุน้ ต่างประเทศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทาให้มีนกั ลงทุนมาใช้บริ การ Global Investing
เป็ นจานวนมาก เป็ นผลให้มูลค่าการลงทุนผ่านบริ การดังกล่าวเติบโตกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งลูกค้าที่เปิ ดบัญชี
ลงทุนต่างประเทศ สามารถเลือกลงทุนในตลาดหุ ้นสหรัฐอเมริ กา ตลาดหุ ้นฮ่องกง และตลาดหุ ้นเวียดนาม ผ่านทาง
โมบายแอปพลิเคชัน หรื อเว็บไซต์
ในด้านบริ การการจัดการกองทุ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนบางกอกแคปปิ ตอลได้ออกกองทุนใหม่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นตัวเลือกให้นกั ลงทุนกระจายการลงทุน และสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนผ่านกองทุนต่างประเทศ
และกองทุนอีทีเอฟ โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีกองทุนรวมทั้งสิ้ น 28 กองทุน ซึ่งหนึ่ งในกองทุนที่มีความโดดเด่นของปี ที่ผ่านมา
ได้แก่ กองทุน BCAP China Technology (BCAP-CTECH) ที่ เปิ ดตัวในเดื อนพฤศจิ กายน กองทุนนี้ ได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมีศกั ยภาพในการเติบโตสูงและเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ด้านเทคโนโลยีช้ นั นาของ
โลกอย่าง Alibaba Tencent Baidu และ ByteDance
บล. บัวหลวง ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริ การเพื่อลูกค้า โดยในปี 2563 บริ ษทั เปิ ดตัว
แพลตฟอร์ มการจัดการกองทุ นส่ วนบุคคล Bualuang iProgramTrade และพัฒนา AlgoWiser-Rising Stars 001 (AWS
001) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการลงทุน ใหม่ภายใต้บริ การ Bualuang iProgramTrade ที่ ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิ คร่ วมกับการ
จัดการด้านความเสี่ ยงที่เหมาะสม
บริ ษ ัท น าเสนอความรู ้ แ ก่ นักลงทุ น อย่างต่อ เนื่ องผ่านบริ การ “Bualuang Wealthcast” ซึ่ งเป็ นรายการที่ ให้
ความรู ้เรื่ องการเงินการลงทุนผ่าน Podcast รวมกว่า 100 ตอน ซึ่งผูส้ นใจสามารถใช้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้
ยังได้จดั โครงการ The Stock Master โครงการเรี ยนรู ้ด้านการลงทุ น ที่ จัดขึ้ น ติ ดต่อกันมาเป็ นระยะเวลา 9 ปี ซึ่ งเป็ น
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โครงการในรู ปแบบออนไลน์เพื่อช่วยให้นักลงทุนที่ ยงั ขาดประสบการณ์สามารถเข้าถึงความรู ้ดา้ นการลงทุนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพได้แม้จะอยูท่ ี่บา้ น โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน
นอกจากนี้ บล.บัวหลวง ยังดาเนิ นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนหลากหลายโครงการตลอดปี 2563 เช่น
กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมร่ วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อมอบให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดทา
และแจกจ่ายถุงยังชีพให้ผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนบางรักช่วงมาตรการปิ ดเมือง และกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัยให้กบั เด็ก
และเยาวชนด้อยโอกาส
ในปี 2563 บล.บัวหลวง ได้รับรางวัลบริ ษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ มแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็ นการ
ได้รางวัลนี้ เป็ นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 ปี นับเป็ นเครื่ องยืนยันถึงคุณภาพของบริ การของ บล.บัวหลวง และความไว้วางใจที่
ลูกค้ามอบให้ในด้านบริ การวาณิ ชธนกิจ ได้รับรางวัล Best Investment Bank จากนิ ตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย นิ ตยสาร
โกลเบิ ล แบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์รีวิว และนิ ตยสารเวิลด์ไฟแนนซ์ ได้รับรางวัล Best Capital Markets Thailand จาก
นิ ต ยสารอิ น เตอร์ เนชัน แนลบิ ส ซิ เนสได้รั บ รางวัล Equity Deal of the Year จากนิ ต ยสารเอเชี่ ย นแบงก์ กิ้ ง แอนด์
ไฟแนนซ์ และได้รับรางวัล Best Equity House จากนิตยสารโกลเบิล บิสซิเนสเอาท์ลุค
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด หรื อ บลจ.บัวหลวง ได้มุ่งสู่ปีที่ 28 ด้วยวิสัยทัศน์ในการ
เป็ นสถาบันการเงินที่ ได้รับความไว้วางใจจากผูล้ งทุนให้บริ หารเงินลงทุนด้วยความยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ ภายใต้คุณค่าหลักซึ่งเป็ นบรรทัดฐานในการดาเนิ นงานขององค์กร 3 ประการ คือ Prudence (รอบคอบ สุ ขุม
และมองการณ์ ไกล) Integrity (ยึดถื อหลักคุ ณ ธรรมและความซื่ อสัตย์ มี ความมั่นคง เป็ นอัน หนึ่ งอันเดี ยวกัน ) และ
Excellence (มีความเป็ นเลิศในการบริ หารกองทุนและการบริ การดัง่ มิตรแท้ของผูล้ งทุน)
พันธกิ จที่ บลจ.บัวหลวง มุ่งมัน่ คื อ ทาให้ครอบครัวไทยมีความมัน่ คงทางการเงิ น โดยมี กองทุนรวมเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักที่ เสนอขายผ่านเครื อข่ายของธนาคารกรุ งเทพ ทั้งสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงตัวแทนซื้ อ
ขายหน่ วยลงทุน เช่น บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต และบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังบริ หาร
จัด การกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล กองทุ น รวมโครงสร้ างพื้ น ฐาน กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
บลจ.บัวหลวง ดาเนิ นงานด้วยปรัชญาการลงทุนที่ เชื่ อมัน่ ในการบริ หารเงิ นลงทุนเชิ งรุ ก ประกอบกับการมี
ทีมงานศึกษาวิจยั และความสามารถในการเลือกลงทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงทาให้มีผลการดาเนิ นงานที่ โดดเด่นมา
โดยตลอด นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังมี “BF Knowledge Center” หรื อศูนย์กลางการเรี ยนรู ้สู่ความมัน่ คงทางการเงิน
ที่ให้ความรู ้ทางการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561
ธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศไทย
ในปี 2563 การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย จาก
มาตรการปิ ดเมือง ซึ่งทาให้วงจรเศรษฐกจิ หยุดชะงัก และสร้างความเสี ยหายต่อภาคการเงินและภาคธุรกิจอย่างรุ นแรง
ธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการหรื อ AUM (Asset under Management)
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 7.74 ล้านล้านบาท เมื่ อ ปี 2562 เป็ น 8.28 ล้านล้านบาท ณ สิ้ น ปี 2563 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.5
ประกอบไปด้วยธุรกิจกองทุนรวมลดลง 3.51 แสนล้านบาท ธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยงชี พเพิ่มขึ้น 0.26 แสนล้านบาท
และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลขยายตัวเพิม่ ขึ้น 8.68 แสนล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้ปรับ
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โอนหน่ วยงานจัดการลงทุนออกมาตั้งเป็ นบริ ษทั จัดการลงทุน ด้วยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่ วนบุคคลภายใต้การ
บริ หารกว่า 8.47 แสนล้านบาท
สาหรับธุรกิจจัดการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโควิด-19
หลายด้าน ส่ งผลให้นกั ลงทุนปรับลดการถือครองหน่ วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนในประเทศ รวมถึง Term Fund
และ Fixed Income Fund โดยหันมาลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เช่ น กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ (RMF) และกองทุ น รวมเพื่ อ การออม (SSF) ที่ เปิ ดตัว ในปี 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนและกระจายความเสี่ ยงด้านการลงทุน
ผลงานและความสาเร็ จ
บลจ.บัวหลวง ได้นาเสนอกองทุนรวมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็ นทางเลือกและตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ลงทุ น โดยในปี 2563 ได้มี การออกกองทุ น B-ENHANCED เพื่ อ แสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ และขยาย
ขอบเขตการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกองทุนในกลุ่ม BMAPS (Bualuang Multi Asset Portfolio
Solutions) ได้แก่ กองทุน BMAPS25 BMAPS55 และ BMAPS100 ที่ตอบสนองความต้องการด้านการจัดพอร์ ตลงทุน
(Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ ยง รวมถึงกองทุน TRIGGER เพื่อเป็ นทางเลือกของนักลงทุน ในช่วงการฟื้ นตัว
ของตลาดหุ ้น และเพื่อตอกย้ าความเป็ นผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับความไว้วางใจจากนัก
ลงทุ น สู ง สุ ด ในอุ ต สาหกรรม บริ ษ ัท ได้อ อกกองทุ น SSF รวมถึ งกองทุ น RMF ที่ มี น โยบายการลงทุ น ทั้งในและ
ต่างประเทศให้เลือก ได้แก่ BEQSSF BM70SSF B-INCOMESSF B-FUTURESSF และ B-CHINAARMF
สาหรั บ ธุ รกิ จกองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริ ษ ัท จัดการได้ให้ ความส าคัญ กับ การวาง
แผนการออมเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิ ก กองทุนทุกคน โดยในปี 2563 ได้เพิ่ม 4 นโยบายการลงทุน มีตราสารทุน
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ นทรัพย์ทางเลือก รวมเป็ น 16 นโยบายการลงทุ น เพื่อเป็ นทางเลือกที่ ครอบคลุมทุ ก
ประเภทตราสาร รองรับแผนการออมของสมาชิกกองทุนมากกว่า 180,000 ราย จาก 1,800 บริ ษทั
บลจ.บัวหลวง ยังคงมุ่งมัน่ สานต่อพันธกิจ นอกเหนือจากการนาเสนอความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
ผ่านบทความ อินโฟกราฟิ กส์ คลิปวีดิโอ และโซเชียลมีเดี ย อย่างต่อเนื่ อง ยังมีการจัดกิ จกรรม Investment Workshop
แบบออนไลน์ การจัด Virtual Event และเพิ่มช่องทางใหม่ “BF Podcast” เพื่อสื่ อสารความรู ้ดี ๆ และมีประโยชน์ดา้ น
การลงทุนมากกว่า 80 ตอน
บลจ.บัวหลวง ได้ปรับรู ปแบบการจัดกิจกรรมด้านการวางแผนทางการเงินไปสู่ แพลตฟอร์ มออนไลน์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ลูกค้าในต่างจังหวัดเข้าร่ วมกิจกรรมได้มากขึ้น และจัดตั้ง
ที ม งานดู แ ลให้ ข ้อ มู ล ลู ก ค้าที่ มี ข ้อ สอบถามหรื อ ข้อ สงสัย แจ้งผ่านข้อ ความแชทออนไลน์ (Live Chat) นอกจากนี้
ธนาคารยังร่ ว มมื อ กับ บลจ.บัว หลวง จัด อบรมให้ ค วามรู ้ ด้านการลงทุ น กว่า 300 กิ จกรรม เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและ
เสริ มสร้างศักยภาพด้านการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนให้กบั พนักงานสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ
บริ ษทั ได้ขยายทีมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมีแผนเพิ่มจานวนตัวแทนและช่องทางจัดจาหน่ายที่เข้าถึง
ได้ม ากขึ้ น ในปี หน้า และการร่ ว มงานกับ พัน ธมิต รใหม่จะช่วยให้เข้า ถึง ฐานลูก ค้าได้ห ลากหลาย ตลอดจนสร้าง
ความสาเร็ จทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
บลจ.บัวหลวง ยังคงสื บ สานและพัฒ นาแนวคิ ดเรื่ องการลงทุ น อย่างยัง่ ยืน มาตลอด ดังจะเห็ น ได้จากการ
กาหนดเรื่ อง “บรรษัทแข็งแรงสร้างความยัง่ ยืน” เป็ นหนึ่ งในธี มการลงทุนของปี 2563 และได้ยกระดับมาตรฐานของ
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แบบ 56-1
ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน โดยนาข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสิ นใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินของธุรกิจ ในทุกตราสารทุนและตราสารหนี้ที่จะลงทุน
ในส่วนของระบบงานและระบบการให้บริ การต่าง ๆ บลจ.บัวหลวง ได้ให้ความสา คัญและทาการพัฒนามาเป็ น
ลาดับ เพื่อเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่ ยคุ ดิจิทลั โดยเปิ ดตัวแพลตฟอร์มดิจิทลั เพื่อการซื้ อขายกองทุนที่รองรับการเปิ ดบัญชี
ออนไลน์ อีกทั้งยังมีโปรแกรม “BF Wealth Plan” เพื่อเป็ นตัวช่วยให้ผลู ้ งทุนใช้วางแผนการเงินและการลงทุนได้ง่ายและ
ครอบคลุมผ่าน “BF Mobile Application” พร้อมกับพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ควบคู่กนั ไปด้วย นอกจากนี้
ยังปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยเริ่ มพัฒนาระบบจัดทารายงานแบบอัตโนมัติ เพื่อลดขั้นตอนการ
ทางาน และนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการให้บริ การ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
ณ สิ้ นปี 2563 บลจ.บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้ น 872,970 ล้านบาท ลดลง 2,375 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.3 จากปี
ก่อน โดยธุ รกิจกองทุนรวมมี AUM ทั้งสิ้ น 752,703 ล้านบาท ลดลง 9,373 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 1.2 คิดเป็ นส่ วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 14.9 ซึ่ งจัดอยูใ่ นอันดับสู งสุ ดสามอันดับแรกของธุรกิจจัดการกองทุนรวม ส่ วนธุรกิจกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพมี AUM 96,390 ล้านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.7 ขณะที่ธุรกิจกองทุนส่ วนบุคคลมี AUM 23,876
ล้านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.2
บลจ.บัวหลวง เข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการ “Care the Wild” ซึ่ งดาเนิ นโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ โดย บลจ.บัวหลวง ได้ร่วมสนับสนุนเงินจานวน 120,000 บาท
สาหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม โดยปลูกพืชเศรษฐกิ จและพัฒนาให้
พื้นที่ปลูกป่ ามีระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด
บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด เป็ นบริ ษทั ธุรกิจเงินร่ วมลงทุนที่มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท โดยลงทุน
ในบริ ษ ัทสตาร์ ท อัพ และเอสเอ็ม อี ที่ มี ศักยภาพสู งทั่วเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ในภาคธุ รกิ จที่ ส าคัญ ได้แก่ ฟิ นเทค
การแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร และอีคอมเมิ ร์ซ เพื่อช่วยสร้างธุ รกิ จขนาดเล็กให้เติ บโตอย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค
บริ ษทั มีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ ได้แก่
•

บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อทะเบี ยนรถ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และสิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ให้กบั ลูกค้ารายย่อยใน
ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย ซึ่ งเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2563

•

ผูพ้ ฒั นาและให้บริ การแชทบอทในประเทศสิ งคโปร์ ที่มีเอ็นจิ้น NLP (Natural Language Processing) ที่ เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง และเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2 ที่ ประสบความสาเร็ จ
และได้ร่วมกับธนาคารกรุ งเทพในการพัฒนาแชทบอทภาษาไทย

•

ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับภาคการเกษตรด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม แบบจาลองทางการเกษตร และข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อให้ขอ้ มูลเชิงลึกที่
น าไปใช้ไ ด้จ ริ ง ส าหรั บ เกษตรกรและองค์ก รต่ าง ๆ รวมทั้ง ช่ ว ยให้ เกษตรกรสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต และ
ความสามารถในการทากาไร โดยการนาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดไปใช้

•

องค์กรวิจยั ทางคลินิก (Clinical Research Organization) ที่ มุ่งให้บริ การครบวงจรในด้านการวิจยั ทางคลินิก
และสนับสนุนประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอาเซียน
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แบบ 56-1
ช่ องทางการให้ บริการ
ธนาคารมีช่องทางการให้บริ การที่ ครอบคลุมกว้างขวาง ประกอบด้วยเครื อข่ายสาขา บริ การธนาคารอัตโนมัติ
บริ การธนาคารดิจิทลั และจุดบริ การต่าง ๆ โดยบริ การธนาคารดิจิทลั ประกอบไปด้วย บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
(โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพ) ธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) บริ การชาระเงินด้วย QR Code
สาหรับลูกค้าบุคคล บริ การธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสาหรับลูกค้าธุรกิจ (บิซ ไอแบงก์กิ้ง และคอร์ ปอเรท ไอแคช) บริ การ
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด) และบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมี สาขาในประเทศรวม 1,128 แห่ ง ครอบคลุมทั่วประเทศ มี สานักธุ รกิ จ
เพื่อให้บริ การลูกค้าธุรกิจ 117 แห่ ง และสานักธุรกิจย่อยรวม 126 แห่ ง รวมถึงศูนย์ปฏิบตั ิการธุรกิจส่ งออกและนาเข้า 92
แห่ง ซึ่งแต่ละสานักธุรกิจมีผจู ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์คอยให้บริ การลูกค้าอย่างครบวงจร
ปั จจุบันธนาคารมีเครื อข่ายในต่างประเทศกว่า 300 สาขา ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิ จทั่วโลก ประกอบด้วย
กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนี เซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา
และเวียดนาม จึ งนับ ได้ว่าธนาคารมี เครื อข่ายในต่างประเทศครอบคลุมมากที่ สุ ดในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ไทยโดยมี
รายละเอียดดังนี้
สถานที่ต้งั
ฮ่องกง
ญี่ปนุ่
สิ งคโปร์
อังกฤษ
มาเลเซีย (ในนาม
บริ ษทั ย่อย
บางกอก แบงค์
เบอร์ฮาด)

สหรัฐอเมริ กา
ไต้หวัน

อินโดนีเซีย (ใน
นามบริ ษทั ย่อย
ธนาคารพีที เพอร์
มาตา ทีบีเค)

สาขา
สาขาย่อยเกาลูน
สาขา Central District
สาขาโตเกียว
สาขาโอซาก้า
สาขาสิ งคโปร์
สาขาลอนดอน
กัวลาลัมเปอร์
Jalan Bakri
Taman Molek
Penang Auto - City
Bandar Botanic Klang
(หมายเหตุ : เปลี่ยนจากสาขาเป็ นบริ ษทั ย่อย 1
สาขานิวยอร์ค
สาขาไทเป
สาขาย่อยเกาสุ ง
สาขาย่อยไทจง
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
สาขาจาการ์ตา้ *
สาขาย่อยสุราบายา*
สาขาย่อยเมดาน*
(หมายเหตุ : *ได้ ร วมเข้ากับ ธนาคารพี ที
เพอร์มาตา ทีบีเคในเดือนธันวาคม 2563)

วันที่เปิ ดทาการ
12 ตุลาคม
1 กุมภาพันธ์
10 ธันวาคม
13 เมษายน
30 มีนาคม
24 มิถุนายน
23 มกราคม
5 เมษายน
12 เมษายน
8 ตุลาคม
14 กุมภาพันธ์
กันยายน 2537)
2 เมษายน
24 พฤษภาคม
27 ตุลาคม
6 พฤศจิกายน
20 พฤษภาคม
24 มิถุนายน
29 มีนาคม
6 พฤศจิกายน
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2503
2504
2498
2513
2500
2500
2502
2553
2553
2553
2554
2527 (เป็ นสานักงานผูแ้ ทนตั้งแต่ปี 2508)
2508
2533
2538
2563 (วันเข้าซื้อกิจการ)
2511
2555
2556

แบบ 56-1
สถานที่ต้งั

สาขา

จีน (ในนาม
บริ ษทั ย่อย
ธนาคารกรุ งเทพ
(ประเทศจีน)
จากัด)

สาขาเซี่ยงไฮ้
สาขาปักกิ่ง
สาขาเซียะเหมิน
สาขาเสิ่ นเจิ้น
สาขาฉงชิ่ง
สาขาย่อยในเขตการค้าเสรี นาร่ องเซี่ยงไฮ้
(หมายเหตุ : เปลี่ยนจากสาขาเป็ นบริ ษทั ย่อย
สาขาโฮจิมินห์ซิต้ ี
สาขาฮานอย

เวียดนาม
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ฟิ ลิปปิ นส์
เมียนมา
กัมพูชา

วันที่เปิ ดทาการ
10 ธันวาคม
8 ธันวาคม
6 มีนาคม
12 ตุลาคม
14 มีนาคม
23 ธันวาคม
28 ธันวาคม 2552)
15 กรกฎาคม
25 พฤษภาคม

2536
2548 (เป็ นสานักงานผูแ้ ทนตั้งแต่ปี 2529)
2541
2550 (ย้ายมาจากสาขาซัวเถาที่เปิ ดตั้งแต่ปี 2535)
2557
2557
2535
2552 (เป็ นสานักงานผูแ้ ทนตั้งแต่ปี 2538)

สาขาเวียงจันทน์

5

สิ งหาคม

2536

สาขาปากเซ
สาขามะนิลา
สาขาย่างกุง้
สาขากัมพูชา

5
11
2
30

มกราคม
สิ งหาคม
มิถุนายน
ธันวาคม

2559
2538
2558 (เป็ นสานักงานผูแ้ ทนตั้งแต่ปี 2538)
2557

จุดแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศได้ที่ สาขาของธนาคารทุ กแห่ ง นอกจากนี้ ธนาคารยังมี จุด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Booth) จานวน 63 แห่งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
บริการด้ านอิเล็กทรอนิกส์
1. บริ การด้านเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารมีเครื่ องถอนเงินสดอัตโนมัติให้บริ การลูกค้า 9,100 เครื่ องครอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึ่งรองรับเครื อข่าย
บัตรของธนาคารทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินอื่นในประเทศ ให้สามารถใช้บริ การเบิกถอนเงินสด และ
มีเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกว่า 1,200 เครื่ อง พร้อมทั้งมีแผนที่จะพัฒนาเครื่ องฝากเงินสดอัตโนมัติ ให้สามารถทา
รายการฝากและถอนเงินสด รวมถึงธุรกรรมอื่น ๆ ได้ในเครื่ องเดียวกัน และเพิ่มฟั งก์ชนั ใหม่ๆ บนเครื่ องถอนเงินสด
อัตโนมัติ เช่น ฟังก์ชนั ถอนเงินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา บริ การยืนยันตัวตน เป็ นต้น
2. บริ การด้านช่องทางดิจิทลั
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็ นตัวเร่ งให้พฤติกรรมการชาระเงินและโอนเงิน
ในช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างน่ าสนใจ กลายเป็ นวิถีชีวิต New Normal โดยสามารถเห็ นได้จากจานวนผูใ้ ช้บริ การ
และปริ มาณธุ รกรรมผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพ) เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดย
ผูใ้ ช้บริ การเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริ การผ่าน Mobile Banking มากขึ้น เนื่ องจากลดความเสี่ ยงจากการจับเงินสด และ
ยังสะดวก คล่ องตัว รวดเร็ วในการท าธุ รกรรมกับ ธนาคารได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ตอบโจทย์กับ วิถีชี วิต New Normal ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2563 มีจานวนผูใ้ ช้งาน 9.5 ล้านราย และปริ มาณธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น 55% ดังนั้น
ธนาคารจึ งให้ค วามสาคัญ ในการพัฒ นา Mobile Banking อย่างต่ อเนื่ องด้วยการออกบริ ก าร Bangkok Bank Mobile
Banking โฉมใหม่ เพื่อให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กบั ลูกค้าและมีบริ การที่
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การยิง่ ขึ้น เช่น
2 - 15

แบบ 56-1
•

•
•

•
•

บริ การถอนเงินโดยไม่ใช้บตั ร (ATM Withdrawal) เป็ นอีกหนึ่งฟี เจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในโมบายแบงก์กิ้ง จาก
ธนาคารกรุ งเทพ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอเครื่ องเอทีเอ็มเพื่อยืนยันการทารายการ ก็สามารถ
รับเงินสดจากเครื่ องบัวหลวงเอทีเอ็มได้ทนั ทีอย่างปลอดภัย
เพิ่มความสามารถทารายการ Online Payment ให้สะดวก รวดเร็ วมากขึ้น เมื่อลูกค้าซื้ อของ Online สามารถ
เลือกบริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพเป็ นช่องทางชาระเงินได้ทนั ที
การชาระเงินที่ร้านค้าด้วยมาตรฐาน Thai QR Code ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย National e-Payment
Roadmap ของภาครัฐ โดยผูซ้ ้ื อสามารถใช้บริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุ งเทพสแกน QR Code ของ
ร้านค้าในต่างประเทศ เพื่อชาระเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
การเปิ ดบัญชี ออนไลน์เพื่ออานวยความสะดวกลูกค้าใหม่ ที่ ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับทางธนาคารมาก่อน
สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ดว้ ยตัวเอง ผ่านช่องทางการยืนยันตัวตนแบบ NDID (National Digital ID)
ลงทะเบียนจองซื้ อหุน้ กู้ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทาง เพิ่มโอกาสลงทุน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง
จากธนาคารกรุ งเทพ

นอกเหนื อ จากการพัฒ นาขี ด ความสามารถด้ านการใช้ ง านของ Mobile Banking แล้ว ธนาคารยัง ให้
ความสาคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน โดยการ
•

•
•
•

น าระบบบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ข องลู กค้า (CRM) เข้ามาใช้กับ Mobile Banking เพื่ อ ให้ ธนาคารสามารถ
น าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์/บริ การที่ เหมาะสมกับ ความต้องการของลู ก ค้าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น และให้
เหมาะสมกับ Lifestyle ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ปรับปรุ งประสบการณ์การใช้งาน เพิ่ม Personalization มอบสิ ทธิ พิเศษที่ตรงกับความต้องการ คัดสรรข้อมูล
ให้ลูกค้า เพื่อให้เข้าถึง Content ที่เป็ นที่นิยมได้สะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ผ่านเมนู Rewards
ลูกค้าบัตรเครดิตที่มีโมบายแบงก์กิ้ง สามารถรับรู ้โปรโมชัน่ ในแต่ละพื้นที่ ที่ คดั สรรแล้วเพื่อลูกค้า ผ่านทาง
บริ การ Near Me Campaign บนโมบายแบงก์กิ้ง
ใช้สื่อ Online และ Digital Marketing เป็ นช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ตาม
Lifestyle เช่น นักเรี ยน/นักศึ กษา กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มครอบครัว เป็ นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์บริ การ จัด
กิ จกรรมทางการตลาด มอบสิ ท ธิ พิเศษต่าง ๆ เพื่ อกระตุน้ การสมัครใช้บริ การ และส่ งเสริ มให้เกิ ดการใช้
บริ การอย่างต่อเนื่อง

สาหรับบริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง แม้วา่ การใช้งานจะมีแนวโน้มลดลง แต่ธนาคารยังคงให้ความสาคัญกับ
ในดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเข้าถึงบริ การของ
ธนาคารได้อย่างคล่องตัว
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิ ดให้บริ การใหม่ Super SMS ซึ่ งเป็ นบริ การแจ้งเตื อนผ่าน SMS สาหรั บลูกค้านิ ติ
บุคคล และ/หรื อ บุคคลธรรมดาที่ทาธุรกิจ ซึ่ งมีความประสงค์จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
ทุกยอดเงิน รวมถึงรายการด้านเช็ค เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกิจของลูกค้า โดยมีการเก็บค่าธรรมเนี ยมใน
รู ปแบบรายเดือนหรื อรายปี (ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการ)
สาหรั บ การให้บ ริ การทางเว็บ ไซต์ www.bangkokbank.com ธนาคารยังคงมุ่ งเน้น ปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต์อย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งในด้านเนื้ อ หาข้อมูลและฟี เจอร์ ใหม่ เพื่ อเติ มเต็มประสบการณ์ ที่ดี ให้แก่ ลูกค้า เช่ น การออกแบบและ
นาเสนอหน้าเว็บซึ่ งรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริ การ บทความเชิงไลฟ์ สไตล์ คลิปความรู ้ และเครื่ องมือต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ตรงตามความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การปรับปรุ งฟังก์ชนั การค้นหา ทั้งดีไซน์ใหม่ที่ทนั สมัยสวยงาม แสดงคาค้น
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หายอดนิยม รวมทั้งปรับแต่งการแสดงผลการค้นหาเพิ่มเติม เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์/บริ การที่ลูกค้าอาจสนใจ โดยช่วยให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเว็บแอป “ตรวจสอบสถานะการสมัครบัตรเครดิต” อานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าในการติ ดตามผลการสมัครได้ดว้ ยตนเองผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุ งเว็บฟอร์ ม “ติดต่อ
ธนาคารผ่านอีเมล” เพื่อสามารถให้บริ การและบริ หารจัดการเคสลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ลูกค้าได้รับการตอบกลับ
และรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รวดเร็ วขึ้น โดยในปี 2563 เว็บไซต์มีจานวนผูใ้ ช้บริ การใหม่ (Page Visit) เพิ่มขึ้น
260,000 ราย (เพิม่ ขึ้น 33% จากปี 2562)
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พฒั นาการให้บริ การทางโทรศัพท์ (Contact Center) อย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มทางเลือก
และอานวยความสะดวกในการท าธุ รกรรมทางการเงิ น ให้ แก่ ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลื อกท าธุ รกรรม ผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ (Tele-Banking) หรื อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ เช่น บริ การสอบถามรายการเคลื่อนไหวบัญชี และสอบถาม
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากประจา และสิ นมัธยะทรัพย์ทวี โอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
ชาระภาษี เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัง่ ซื้ อสมุดเช็ค ซื้อขายกองทุนเปิ ด รวมถึง อายัดบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเครดิต แจ้งสมุด
เงินฝากหาย เปลี่ยนแปลงวงเงินถอนเงินจาก ATM และการสมัครใช้บริ การ SMS Account Alert เป็ นต้น และในปี 2563
ธนาคารได้เพิ่มบริ การเปลี่ยนแปลงวงเงินในการทาธุรกรรมการเงินผ่านทาง Mobile Banking ทั้งนี้ ธนาคารได้จดั เตรี ยม
พนักงานศูนย์บริ การทางโทรศัพท์ในการอานวยความสะดวกและให้ขอ้ มูลในการใช้บริ การช่องทางดิจิทลั เพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับปริ มาณลูกค้าที่ ใช้ช่องทางบัวหลงเอ็มแบงก์กิ้งที่ เพิ่มขึ้น และการติดต่อผ่านทางช่องทาง Social Media
เช่ น Facebook, Pantip และ App Review ของ App Store และ Play Store นอกจากนี้ ธนาคารได้จัด ที มพนักงานที่ มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้บริ การกับลูกค้ากลุ่ม Bualuang Exclusive โดยเฉพาะ
บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และเครื อข่ ายจุดการให้ บริการ (Point-of-Sales)
ธนาคารกรุ งเทพได้เริ่ มให้บริ การรับชาระเงินดัวยบัตรเครดิต (Credit Card Acquiring) ตั้งแต่ปี 2532 แก่ร้านค้า
ที่ ต ้องการเพิ่ มช่ องทางการรั บ ชาระเงิ น ด้วยบัตร ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายไว้อย่างชัดเจนในการเป็ น One Stop
Service เพื่อช่วยให้ร้านค้าต่าง ๆได้เพิม่ ปริ มาณธุรกิจจากการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิตนอกเหนือจากการรับชาระด้วย
เงินสด
ในการนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย “ One Stop Service” ธนาคารได้มุ่งเน้นการขยายความสามารถในการรับบัตร
เครดิ ต และ บั ต รเด บิ ต ทั้ งห ม ด ไม่ ว่ า จะเป็ น Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, Diners Club, Discover, TPN,
PromptCard, WeChat Pay, Alipay, Rabbit Card และ Rabbit Line Pay ซึ่ งสองรายการสุ ดท้ายนี้ เป็ นเอกสิ ทธิ์เฉพาะของ
ธนาคารกรุ งเทพ แม้ว่าธนาคารสามารถรองรับบัตรเครดิ ตและบัตรเดบิ ตได้หลายประเภทดังที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น
ธนาคารก็ ยงั คงเดิ น หน้าเพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้ครอบคลุ มบัตรใหม่ ๆอยู่เสมอ ในปี 2563 ธนาคารกรุ งเทพได้รับการ
มอบหมายให้เป็ นธนาคาร Acquiring ของบัตร American Express และเป็ นเพียงธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ
สิ ทธิ์น้ ี ซึ่งจะเริ่ มให้บริ การได้ภายในกลางปี 2564
นอกเหนื อจากการรับชาระเงินด้วยบัตรผ่านเครื่ องรับบัตร (EDC) แล้ว ธนาคารยังมุ่งมัน่ ที่จะขยายช่องทางการ
ชาระเงินไปยัง On-Line Payment / Schedule Payment และอื่น ๆ ด้วยเหตุน้ ีธนาคารจึงได้ให้การบริ การผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพิ่ ม เติ ม เช่ น Internet Payment Gateway ซึ่ งธนาคารมี Internet Payment Gateway เป็ นของตนเอง ที่ มี ชื่ อ ว่ า บริ การ
Merchant iPay และยังใช้บริ การของพันธมิตรอื่นที่ เชื่ อถือได้อย่าง CyberSource และ MPGS และยังคงพัฒนาต่อไปไม่
หยุดนิ่ งกับการให้บริ การการรับชาระเงินด้วยบัตรผ่านบริ การ Mail Order Telephone Order, Recurring, mPOS และ API
และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ ผลักดันให้ประเทศไทย “เป็ นสังคมไร้เงิ นสด” ธนาคารกรุ งเทพก็ได้เข้าร่ วม
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นโยบายดังกล่าวทันที โดยการพัฒนาระบบการชาระเงิ นด้วย QR Code ภายใต้มาตรฐาน Thai QR โดยรับชาระได้ท้ งั
พร้ อ มเพย์แ ละ QR ของบัต รเครดิ ต ซี่ งธนาคารกรุ งเทพประสบความส าเร็ จ ในการเปิ ดตัว BeMerchant NextGen
Application เพื่อรองรับการชาระเงินด้วย QR เช่นเดียวกับ WeChat Pay และ Alipay
ธนาคารกรุ งเทพสามารถให้บริ การการรับชาระเงินแก่ร้านค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ องค์กรขนาดใหญ่ SME ไป
จนถึงร้านค้ารายย่อย ด้วยการนาเสนอช่องทางการรับชาระเงินที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมการชาระเงินทุกประเภทจาก
ทัว่ โลกและมีการพัฒนาระบบการรับชาระเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีบริ การที่ดีมีคุณภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของธุรกิจนี้ในปั จจุบนั และอนาคตได้
ในส่วนของบัตรเดบิต ธนาคารได้นาเสนอบัตรเดบิตบีเฟิ สต์ สมาร์ ท พร้อมเทคโนโลยี EMV chip เป็ นธนาคาร
แรกของประเทศไทยตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2552 ซึ่ งได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี และในปี 2559 ธนาคาร
ร่ วมกับ บริ ษ ัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ ตเวิร์ ก จ ากัด (TPN) และบริ ษ ัท ยูเนี่ ยนเพย์ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ากัด (UnionPay
International Co.,Ltd) เปิ ดตัว “บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย” ที่เป็ นบัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพอัจฉริ ยะบัตรแรก
ของไทยบนเครื อข่ายระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศ (Local Card Scheme) ที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้
บัตรให้ลูกค้ามากยิง่ ขึ้นด้วยเทคโนโลยีชิพ และรหัส 6 หลักในการกดเงิน โอน จ่ายที่เครื่ องเอทีเอ็ม และยืนยันการชาระค่า
สิ นค้าและบริ การจากร้านค้าทัว่ โลก บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ ยนเพย์ เป็ นบัตรใบแรกของประเทศ และธนาคาร
เป็ นผูน้ าในการออกบัตรเดบิ ตนี้ ตามมาตรฐานของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ กาหนดให้บตั รเดบิ ตทุ กประเภทต้องใช้
มาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีมาตรฐานสากลที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด และใช้เครื อข่ายการรับบัตรใน
ประเทศต่อมาในปี 2561 ธนาคารร่ วมกับบริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด (TPN) และบริ ษทั มาสเตอร์ การ์ ด เอเซี ย
แปซิ ฟิ ก จากัด (Mastercard) เปิ ดตัว “บัตรเฟิ สต์ สมาร์ ท ที พี เอ็น มาสเตอร์ การ์ ด ” เพื่ อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ให้
สามารถใช้จ่ายเพื่ อช าระค่ าสิ นค้าและบริ การได้ง่าย ๆ โดยไม่ ต ้องใช้เงิ น สด ทั้งยังรองรั บ ระบบการช าระเงิ น แบบ
Contactless เพียงแตะบัตรกับเครื่ องรับชาระเงินที่รองรับระบบนี้ก็สามารถชาระเงินได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยบบัตร
ธนาคารยังคงยึดมัน่ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าตามยุคสมัยดิ จิทัลด้วยการออกบริ การ บัตรบี เฟิ สต์ สมาร์ ท หลากหลายประเภท ได้แก่ บัตรบี เฟิ สต์
สมาร์ ท ที พีเอ็น แรบบิ ท ที่ ร่วมออกบริ การกับ บริ ษทั บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิ สเทม จากัด ในเครื อบริ ษทั ระบบขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรู ปโฉมใหม่ที่ผสาน บัตรเดบิตเข้ากับ “แรบบิท” ที่มีระบบตัว๋
ร่ วมระหว่าง รถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ และเครื อข่ายระบบขนส่ งมวลชนอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถ
นาไปใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าและพันธมิตรมากมาย ช่วยเพิ่มความความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ในการ
จับจ่ายใช้สอยในชี วิตประจาวันให้แก่ลูกค้าธนาคารได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการออกบริ การ บัตรบี เฟิ สต์ สมาร์ ท ที พีเอ็น
แรบบิท ศิริราช ที่ธนาคารได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล บัตรที่รวมคุณสมบัติของบัตร
บีเฟิ สต์ สมาร์ท แรบบิท เข้ากับการบริ จาคเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยส่วนหนึ่ งจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมบัตรที่ธนาคารเรี ยก
เก็บได้ และยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าต่าง ๆ 0.2% ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต (ไม่รวมการใช้จ่ายด้วยการ
แตะบัตรที่เครื่ องอ่านแรบบิท) ธนาคารจะบริ จาคให้กบั คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่ งนอกจากความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยเช่นเดียวกับผูถ้ ือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ ท ทีพีเอ็น แรบบิท แล้ว ผูถ้ ือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท
ศิริราช ยังได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและ
บัตรบี เฟิ สต์ สมาร์ ท แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ธนาคารร่ วมกับบริ ษทั แรบบิ ท ไลน์ เพย์ จากัด ผูใ้ ห้บริ การโมบายล์ เพย์เมนท์
ชั้นนาของประเทศไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทลั ของคนรุ่ นใหม่ที่
ชื่นชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ ว และง่ายต่อการใช้งาน โดยความร่ วมมือของธนาคารและบริ ษทั แรบบิ ท ไลน์ เพย์
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จากัด ในครั้งนี้ ท าให้ผูถ้ ือบัตรบี เฟิ สต์ สมาร์ ท แรบบิ ท ไลน์ เพย์ สามารถใช้บัตรร่ วมกับแรบบิ ท ไลน์ เพย์ วอลเล็ท
ส าหรั บ การช าระค่าสิ น ค้าและบริ การ รวมถึ งการท าธุ รกรรมทางการเงิ นต่ าง ๆ ผ่านโมบาย เพย์เมนท์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง
ทางเลื อกการชาระเงิ นที่ สาคัญในยุคสังคมไร้เงิ นสดที่ กาลังเกิ ดขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ ผูถ้ ือบัตรยังได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมจากแรบบิท ไลน์ เพย์ เพื่อการใช้จ่ายผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ วอลเล็ท อีกด้วย
จากความสาเร็ จในการให้บริ การ บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ที่นอกจากจะได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเป็ นอย่างดี จากจานวนผูส้ มัครใช้บ ริ การแล้ว ยังรวมถึ งปริ มาณการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ สูงขึ้ น ทาให้ภายใต้
โครงการนี้ ธนาคารและผูถ้ ือบัตรได้ร่วมบริ จาคเงินแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็ นจานวน
มาก ธนาคารและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล เห็นตรงกันว่าโครงการนี้เป็ นโครงการที่มีความ
ยัง่ ยืนและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ในปี 2563 จึ งได้ตกลงต่อสัญญาพันธมิตรร่ วมกัน โดยยังคงมุ่งมัน่ ที่ จะสร้างคุณค่า
สานต่อความยัง่ ยืนและคืนกาไรสู่สงั คมต่อไป
สาหรับลูกค้าธุ รกิ จ ธนาคารได้นาเสนอผลิ ตภัณฑ์บตั รเดบิ ต Purchasing Card ซึ่ งเป็ นบัตรเดบิ ตที่ ธนาคาร
ออกร่ วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กรของรัฐและบริ ษทั ค้าส่ งและค้าปลีกในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ สาหรับใช้ชาระค่าสิ นค้า
บริ การภายในประเทศ เช่ น บัตรเดบิ ต Purchasing Card สาหรั บผูซ้ ้ื อ ทองคา โดยสามารถใช้แทนเงิ น สดในการซื้ อ
ทองคา บัตร Tax Smart Card ที่ธนาคารออกร่ วมกับกรมสรรพากรเพื่อใช้ชาระภาษี เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
การใช้เงินสด และเพิ่มความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในการชาระเงินของลูกค้าทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล
ของธนาคาร
บริการทางการเงินออนไลน์ สาหรับลูกค้ าธุรกิจ
ธนาคารได้พฒั นาและนาเสนอบริ การทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุ นลูกค้า
ธุรกิ จในประเทศ โดยลูกค้าธุ รกิ จรายกลางและรายปลีกสามารถใช้บริ การทางการเงิ นออนไลน์ทางอินเทอร์ เน็ตด้วย
บริ การ บิ ซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหว และบริ หารบัญชีได้ดว้ ยตนเองทุกวัน เช่น การ
โอนเงิน การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็ นต้น และ ธนาคารได้เพิม่ บริ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมผ่านบริ การ บิ ซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) ทั้งนี้ ธุ รกรรมการเงิ นผ่านบริ การบิ ซ ไอแบงก์กิ้ง
(Biz iBanking) มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเครื่ องโทเค็น (Token) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ออกรหัสลับใหม่ให้ทุกครั้ง
เมื่อใช้บริ การ
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สามารถใช้บริ การทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บริ การคอร์ ปอเรท ไอแคช
(Corporate i-Cash) บัวหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) บริ การบัวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เป็ นต้น
บริ การคอร์ปอเรทไอแคช (Corporate i-Cash) เป็ นบริ การทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยในการบริ หารกระแสเงินสด
ของบริ ษทั ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างครบวงจร อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการดาเนิ นการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Real Time Processing) ของธนาคาร ทั้งบริ การชาระเงิน (Payments) บริ การเรี ยกเก็บค่าสิ นค้าและบริ การ
(Collections) บริ การเพื่อการบริ หารสภาพคล่อง (Liquidity Management) รวมถึง บริ การข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (eStatement) นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ Enterprise Resource Planning ‘ERP’ ของบริ ษทั เพื่อ
ส่งคาสัง่ ให้กบั ธนาคารโดยตรงได้อีกด้วย
บริ การบัวหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็ นบริ การทางการเงินออนไลน์ครบวงจร ทั้งด้านการชาระ
ค่ าสิ น ค้า และด้า นสิ น เชื่ อ แก่ คู่ ค ้า ทุ ก ฝ่ ายในเครื อ ข่ ายการค้า เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ธุ ร กิ จ ระหว่า งคู่ ค ้า ด าเนิ น ไปด้ว ย
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ด้วยกระบวนการชาระเงินและเบิกใช้สินเชื่อออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ ว และกระแสการเงินใน
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เครื อข่ายที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องและคล่องตัวด้วยเทอมการชาระเงินที่ยืดหยุน่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจได้ตาม
เป้ าหมาย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริ การบัวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เพื่อลูกค้าธุรกิจส่งออกและนาเข้าสาหรับ
การทาธุรกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การทาเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็ นต้น
หน่ วยงานสนับสนุนต่ าง ๆ
ศู นย์ สนับสนุนการให้ บริการ
ธนาคารได้จดั ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการโดยรวบรวมงานด้านปฏิบตั ิการสนับสนุนต่าง ๆ ไว้ที่ศูนย์ปฏิบตั ิการ 12 ศูนย์ และ
ปรับพื้นที่สาขาให้ใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดและการให้บริ การแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนางานด้านปฏิบตั ิการ
ให้มีตน้ ทุนต่าลง มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการควบคุมคุณภาพ มีความถูกต้องและมี
ความรวดเร็ ว พนักงานมีความรู ้ความชานาญ ส่งผลดีต่อการวางแผนงานของผูบ้ ริ หารและระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ศูนย์ปฏิบตั ิการ 12 ศูนย์ มีหน้าที่ในรายละเอียดดังต่อไปนี้
•

ศู น ย์ป ฏิ บัติก ารธุ รกิ จส่ งออกและน าเข้า (Trade Finance Center) ปฏิ บัติ ก ารด้านธุ ร กิ จ ต่างประเทศใน
ธุรกรรมการส่งสิ นค้าออกและนาสิ นค้าเข้าจากต่างประเทศ

•

ศูนย์สนับสนุ นการธนาคาร (Account Maintenance and Service Center) ปฏิบตั ิการด้านการธนาคารเพื่อ
สนับสนุนงานให้บริ การของสาขาและหน่วยงานอื่น ๆ

•

ศูนย์ปฏิ บตั ิการเอกสารสัญญา (Business Loan Center) ปฏิ บตั ิ การเอกสารสัญญาสิ นเชื่ อประเภทวงเงิ น
ให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก

•

ศู น ย์ป ฏิ บัติ การพิ ธีก ารสิ น เชื่ อ (Revolving Credit Center) ปฏิ บัติ ก ารพิ ธี ก ารสิ น เชื่ อ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ
สิ นเชื่อหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก

•

ศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารเอกสารและพิ ธี ก ารสิ น เชื่ อ ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ รายใหญ่ (Corporate Business Loan Center)
ปฏิบตั ิการเอกสารสัญญาและพิธีการสิ นเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

•

ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริ โภค (Consumer Loan Center) ปฏิบตั ิการด้านการวิเคราะห์สินเชื่ออุปโภคบริ โภค
และงานด้านพิธีการสิ นเชื่อ ตลอดจนการติดตามหนี้และประนอมหนี้ลูกค้าบุคคล

•

ศู น ย์ห ลัก ประกัน และจดจ านอง (Appraisal and Mortgage Center) ปฏิ บัติ ก ารด้านการประเมิ น ราคา
หลักประกันและการจดจานองหลักประกัน รวมทั้งดูแลระบบฐานข้อมูลหลักประกันของธนาคาร

•

ศู น ย์ป ฏิ บัติ การเช็ ค (Cheque Processing Center) ปฏิ บัติการด้านงานเช็คเรี ยกเก็บ และดู แลการรั บ -ส่ ง
ข้อมูลเช็คผ่านระบบ ICAS แทนสาขาทัว่ ประเทศ

•

ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ (Phone Banking Center) ปฏิ บตั ิการด้านการให้บริ การลูกค้าและขายบริ การ
ต่าง ๆ ผ่านระบบการให้บริ การทางโทรศัพท์และช่องทางอื่น ๆ

•

ศู น ย์บ ริ การเอกสาร (Document Logistic Center) ปฏิ บัติ ก ารด้านการรั บ -ส่ ง เอกสาร ตราสารการเงิ น
ไปรษณี ยภัณฑ์ และพัสดุไปรษณี ย ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

•

ศูนย์ปฏิ บัติการพิธีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ (Troubled Debt Restructuring Processing Center) ปฏิ บัติการ
เอกสารสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

•

ศูนย์ปฏิบตั ิการเงินสด (Cash Processing Center) ปฏิบตั ิการจัดเก็บ รักษา บริ หารเงินสด ให้บริ การเงินสด
และจัดสรรเงินสดคงเหลือให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
2 - 20

แบบ 56-1
ธนาคารยังให้ความสาคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ก้าวสู่ การเป็ นธนาคารดิจิทลั และองค์กรที่ขบั เคลื่อนด้วยข้อมูล โดยเน้นการดาเนิ นการใน 4 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี สถาปั ตยกรรมดิจิทลั และระบบนิเวศดิจิทลั การกากับดูแลข้อมูลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
การวิจยั และพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า ธนาคารมีระบบงานภายในที่เหมาะสมพร้อมด้วยทักษะและนวัตกรรมเพื่อเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่มีบทบาทสาคัญในระบบนิเวศดิจิทลั ของประเทศไทยต่อไป
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.2.1 ระบบธนาคารพาณิชย์และภาวะการแข่ งขัน
ระบบธนาคารพาณิชย์ ไทยในปี 2563
ปี 2563 ระบบธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19
ส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการและคุณภาพสิ นทรัพย์ เนื่ องจากเศรษฐกิจไทยเกือบทุกภาคส่ วนต่างได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ต้องดาเนิ นการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และออก
มาตรการด้านการเงิ นและสิ นเชื่ อเพื่อ ช่วยเหลือลูกหนี้ ควบคู่ไปกับการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตครั้งนี้ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยยังมี กาไรสุ ทธิ 146.2 พันล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 46.0 จากการกันสารองในระดับสู งอย่างต่อเนื่ องเพื่อเตรี ยมรองรับผลกระทบจากโควิด -19
สาหรั บเงิ นให้สินเชื่ อ ณ สิ้ นปี 2563 มี อตั ราการเติ บโตร้อยละ 5.1 โดยสิ นเชื่ อธุ รกิ จ (ร้อยละ 64.2 ของสิ น เชื่ อรวม)
ขยายตัวร้อยละ 5.4 เป็ นผลจากการขยายตัวของสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่วนหนึ่ งกลับมาใช้สินเชื่อแทนการออกตรา
สารหนี้ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี หดตัวในอัตราที่ลดลงจากผลของมาตรการสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) สาหรับ
สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค (ร้ อ ยละ 35.8 ของสิ น เชื่ อ รวม) ขยายตัวในอัต ราชะลอลงมาอยู่ที่ ร้ อ ยละ 4.6 จากปี ก่ อ น
สอดคล้องกับกาลังซื้ อของภาคครัวเรื อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้ สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยยังขยายตัวเพิ่มขึ้น ตาม
อุปสงค์ในตลาดที่อยูอ่ าศัยแนวราบที่ปรับตัวดีข้ ึนและการส่งเสริ มการตลาดของผูป้ ระกอบการ
ด้านสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิ ชย์ยงั คงอยูใ่ นระดับสู ง โดยเงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากสิ้ นปี
ก่อน อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก ณ สิ้ นปี 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 92.3 ขณะที่อตั ราส่วนสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรับกระแสเงินสดที่ อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดับร้อยละ 179.6 ทั้งนี้
การบริ หารสภาพคล่องของธนาคารพาณิ ชย์มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างเงินฝาก การบริ หารต้นทุนให้เหมาะสม และ
การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่ มีความรุ นแรงตามเกณฑ์ Basel III อย่างไรก็
ตาม ธปท. ได้ผอ่ นคลายเกณฑ์ดา้ นสภาพคล่องให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถดารงอัตราส่วน LCR ต่ากว่าร้อยละ 100 เป็ น
การชัว่ คราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดภาระของธนาคารพาณิ ชย์ในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของโควิด-19
คุณภาพสิ นเชื่ อของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ณ สิ้ นปี 2563 ยอดคงค้างสิ นเชื่ อด้อยคุ ณภาพ (Non-Performing
Loan: NPL หรื อ Stage 3) อยู่ที่ 523.3 พัน ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นสัด ส่ ว น NPL ต่ อ สิ น เชื่ อ รวมที่ ร้อ ยละ 3.12 ขณะที่
สัดส่ วนสิ นเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตต่อสิ นเชื่อรวม (Significant Increase in Credit
Risk : SICR หรื อ Stage 2) อยูท่ ี่ ร้อยละ 6.62 อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิ ชย์มีการกันสารองในระดับสู งอย่างต่อเนื่ อง
เพื่ อ เตรี ยมรองรั บ แนวโน้มคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อที่ อ าจด้อ ยลงในระยะต่ อไป ระบบธนาคารพาณิ ชย์มี เงิ น กองทุ น อยู่ใน
ระดับ สู ง โดย ณ สิ้ น ปี 2563 ระบบธนาคารพาณิ ช ย์มี เงิ น กองทุ น ทั้ง สิ้ น 2,994.3 พัน ล้านบาท คิ ด เป็ นอัต ราส่ ว น
เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ที่ร้อยละ 20.1 เงินสารองอยูใ่ นระดับสูงที่ 799.1 พันล้าน
บาท โดยอัต ราส่ วนเงิ น ส ารองที่ มีต่ อสิ นเชื่ อ ด้อยคุ ณ ภาพ (NPL Coverage Ratio) อยู่ที่ ร้อยละ 149.2 ท าให้สามารถ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสามารถสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
จากผลกระทบดังกล่าวได้
นอกจากนี้ การเริ่ มบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9)
เป็ นการยกระดับงบการเงินของกิจการในไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุ งหลักการและ
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วิธีการบัญชีสาหรับเครื่ องมือทางการเงินให้สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานที่ แท้จริ งมากยิ่งขึ้น แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ดังนี้ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น (Classification and
Measurement) การรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน (Impairment) หรื อการกันเงินสารอง และ
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง (Hedge Accounting)
จากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทาให้ลูกหนี้ ของธนาคารพาณิ ชย์ได้รับผลกระทบเป็ นจานวนมาก ในปี ที่
ผ่านมาธนาคารพาณิ ชย์จึงให้ความสาคัญกับการช่ วยเหลือลูกหนี้ ตามมาตรการของ ธปท. ทั้งมาตรการพักชาระหนี้
SMEs และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซ่ ึ งให้สถาบันการเงินช่วยเหลือเป็ นการทัว่ ไปในระยะแรก และต่อมาเปลี่ยนเป็ น
การให้ความช่วยเหลือเชิงรุ กและตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหนี้ แต่ละราย (Targeted) ในระยะที่ 2 โดย
ธปท. ได้ออกประกาศให้สถาบัน การเงิ นคงสถานการณ์ จดั ชั้นลูกหนี้ ถึงสิ้ นปี 2564 (Stand Still) สาหรับลูกหนี้ ที่ อยู่
ระหว่างเจรจาปรับเงื่อนไขการชาระหนี้
แนวโน้ มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไทยปี 2564
การแพร่ ระบาดของโควิด-19 สะท้อนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผนั ผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty)
ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครื อ (Ambiguity) หรื อ “VUCA” ที่ สถาบันการเงินกาลังเผชิ ญในปี 2564 ถึงแม้การ
พัฒนาวัคซี นจะมีความคืบหน้า แต่ก็ยงั ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ งกว่าที่วคั ซี นจะถูกกระจายไปได้อย่างทัว่ ถึง และคาดว่า
หลังจากวิกฤตคลี่คลายลง สภาวะทางธุรกิจ โครงสร้างของอุตสาหกรรม วิถีการดาเนิ นชีวิต และรู ปแบบการทางานจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนโควิด-19 รวมถึงระบบเศรษฐกิจยังคงจาเป็ นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อเนื่ อง
ไปอีกระยะหนึ่ง ในส่วนของปั จจัยอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อตลาดการเงิน ในปี 2564 ที่สาคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนประธานาธิบดี
ของสหรั ฐ อเมริ กาจากนายโดนัล ด์ ทรั ม ป์ เป็ นนายโจ ไบเดน ซึ่ งจะท าให้ ทิ ศ ทางและแนวนโยบายต่ าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริ กา มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งจะส่งผลในหลายมิติต่อเศรษฐกิจโลก ปั ญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง
โดยเฉพาะในประเทศที่ มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิ จอ่อนแอ และความผันผวนของเงิ นลงทุนระหว่างประเทศจากสภาพ
คล่องที่มีอยูจ่ านวนมากจากการใช้นโยบายการเงิ นผ่อนคลายของธนาคารกลางทัว่ โลก สาหรับเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะ
เริ่ มฟื้ นตัว จากแรงขับเคลื่อนสาคัญของการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการ
เริ่ มฉี ดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 เป็ นไปตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกาหนด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ทุกภาคส่วนใน
ระบบเศรษฐกิจ และเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวในช่วงครึ่ งหลังของปี 2564
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินดังกล่าวข้างต้น ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งให้ความสาคัญกับการดูแล
ลูกค้า ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อประคับประคองให้สามารถดาเนิ นธุรกิ จต่อไปได้ การช่วยฟื้ นฟูธุรกิ จ
และการให้ความช่วยเหลือเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิ ชย์ยงั มีความมัน่ คง โดยมีเงินกองทุน เงิ นสารอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสู ง
สามารถสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและรองรับความท้าทายต่าง ๆ ได้
ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงการ
แพร่ ระบาดของโควิด-19 และช่วงหลังการแพร่ ระบาดคลี่คลาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ พฤติกรรมของลูกค้า รู ปแบบ
การทางาน การเร่ งตัวของการเข้าสู่ สังคมดิ จิทลั กฎเกณฑ์และมาตรการเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาด รวมถึงแนวโน้มที่
สาคัญอื่น ๆ เช่น การเคลื่อนย้ายของห่ วงโซ่อุปทานโลก การก้าวสู่ สังคมสู งวัย และปั ญหาหนี้ ท้ งั ในระดับโลกและใน
ประเทศ เป็ นต้น โดยต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตอบโจทย์ของลูกค้าการใช้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น การร่ วมมือ
กับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
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ควบคุมต้นทุน รวมถึงการดาเนิ นกิ จการภายใต้หลักการ “การธนาคารเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainable Banking)” โดยนา
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาร่ วมพิจารณาในการ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์สาหรับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงและผลกระทบที่เกิดจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
ตารางต่อไปนี้ แสดงตารางแสดงรายงานฐานะการเงิ นที่ สาคัญ ของระบบธนาคารพาณิ ชย์ในกลุ่มธนาคาร
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้านบาท
ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งไทย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารทหารไทย

สินทรัพย์
3,822,960
3,658,798
3,327,780
3,278,384
2,609,374
1,808,332

เงินให้ สินเชื่ อ
2,368,238
2,244,821
2,334,842
2,255,242
1,832,935
1,392,925

เงินรับฝาก
2,810,863
2,344,999
2,463,225
2,420,455
1,834,505
1,373,408

เงินกองทุน
502,067
452,095
382,104
400,911
335,706
232,860

2.2.2 จุดเด่ นในการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร
ตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี ธนาคารมีการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การทางการเงินในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งในด้านสิ นเชื่ อ เงิ นฝาก การเติบโตอย่างมี เสถี ยรภาพ การบริ หารความเสี่ ยง สถานะเงิ นกองทุ นและสภาพ
คล่อง ซึ่ งนับเป็ นจุดเด่นของธนาคาร ส่ งผลให้ธนาคารยังคงรักษาสถานะความเป็ นผูน้ า และศักยภาพในการขยายตัวพร้อม
กับการเติบโตของภาคธุ รกิจไทย ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาจุดเด่นเหล่านี้ ให้ดีข้ ึนตลอดเวลา เพื่อคงความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่ งเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่ องซึ่ งนับเป็ นรากฐานส าคัญ
สาหรับการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การเป็ นธนาคารขนาดใหญ่ ทมี่ เี ครื อข่ ายครอบคลุมในภูมภิ าค
“ธนาคารกรุ งเทพ” เป็ นหนึ่ งในชื่ อธุ รกิ จที่ เก่าแก่ที่สุดและเป็ นที่ รู้จกั เป็ นอย่างดี ในประเทศไทย โดยได้รับ
ความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า จากความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในลักษณะของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น” ที่มีมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งนี้ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ธนาคารมี สิ น ทรั พ ย์ร วมทั้ งสิ้ น 3.8 ล้า นล้า นบาท มี เครื อข่ า ยสาขา
ภายในประเทศ 1,128 แห่ ง สานักธุรกิจ 117 แห่ ง สานักธุรกิจย่อย 126 แห่ ง ศูนย์ปฏิบตั ิการธุรกิจส่ งออกและนาเข้า 92
แห่งทัว่ ประเทศ และเครื อข่ายในต่างประเทศกว่า 300 สาขา ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัว่ โลก
ธนาคารเป็ นผูน้ าด้านเงิ นให้สินเชื่ อลูกค้าธุ รกิ จด้วยความสัมพันธ์อนั แน่ นแฟ้ นระหว่างธนาคารและลูกค้า
รวมทั้งเครื อข่ายที่ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาค ทาให้ธนาคารสามารถรองรับการให้บริ การทางการเงิ นแก่ลูกค้าธุ รกิ จขนาด
ใหญ่ที่ตอ้ งการสิ นเชื่อเพื่อลงทุนหรื อดาเนิ นกิจการที่เกี่ยวกับโครงการในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล นอกจากนี้ ด้วย
จานวนสาขาในต่างจังหวัดซึ่งมีมากถึงสองในสามของจานวนสาขาทั้งสิ้ นของธนาคารจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
ขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บริ การทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวของความเป็ นเมือง
ตามนโยบายของรัฐบาล
ธนาคารได้พ ฒ
ั นาเครื อข่ายการให้บ ริ การทางการเงิ น ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิ ภาค
อาเซี ยน รวมทั้งประเทศอื่ น ๆ ในทวีป เอเชี ย โดยปั จจุบัน ธนาคารมี เครื อข่ ายธุ รกิ จในต่างประเทศทั้งสิ้ น 31 แห่ ง
ให้บริ การทั้งในฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไต้หวัน อินโดนี เซี ย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา มานานกว่า
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30 ปี นอกจากนี้ ธนาคารได้ขยายธุ รกิจในประเทศอินโดนี เซี ยโดยการเข้าซื้ อกิ จการธนาคารเพอร์ มาตา ในเดือน พ.ค.
2563 โดยมี สัด ส่ วนการถื อหุ ้ น ทั้งสิ้ น ร้ อยละ 98.71 และภายหลังได้ท าการควบรวมกิ จการธนาคารกรุ งเทพ สาขา
อินโดนีเซีย เข้ากับธนาคารเพอร์มาตาในเดือน ธ.ค. 2563 ส่งผลให้ธนาคารเพอร์มาตาเป็ นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนา
Top 10 ของประเทศอิ นโดนี เซี ย ทั้งนี้ นับเป็ นก้าวสาคัญของธนาคารในการขยายธุ รกิ จไปในประเทศที่ มีอตั ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ณ สิ้ นปี 2563 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อของกิจการธนาคารต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ
23.1 ของเงินให้สินเชื่อรวม ซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ไทย ในปั จจุบนั การขยายการลงทุนไปใน
ส่วนภูมิภาคของลูกค้าธุรกิจสัญชาติไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริ ษทั ต่างชาติก็ยงั คงขยายการลงทุนทั้งในประเทศ
ไทยและในภูมิภาค ดังนั้น เครื อข่ายธุรกิจในต่างประเทศจึงนับเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของธนาคาร โดยจะช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าใจสภาวะตลาดในท้องถิ่นและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่าง
ดี ทั้งนี้ การขยายธุรกิจในต่างประเทศจะช่วยให้ฐานรายได้ของธนาคารมีการกระจายตัวดียงิ่ ขึ้น และสถานะความเสี่ ยง
ของธนาคารดีข้ ึนด้วยเช่นกัน
สาหรับธุรกิจด้านตลาดทุน ธนาคารกรุ งเทพยังคงเป็ นธนาคารชั้นนาในธุรกิจการรับประกันการจาหน่ายหุน้ กู้
ระยะยาวในประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อมัน่ ว่าด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของธนาคารที่มีความหลากหลาย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า รวมถึงความเข้าใจความต้องการของผูอ้ อกตราสาร
และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้ธนาคารยังคงสถานะความเป็ นผูน้ าในธุรกิจตลาดทุน
ในส่วนของตราสารหนี้ได้เป็ นอย่างดี
การเติบโตอย่ างมีเสถียรภาพ
ในช่วงที่ผา่ นมาธนาคารมีผลการดาเนินงานที่มนั่ คงแม้จะมีสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออานวยหลายครั้ง เช่น
วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ปั ญหาอุทกภัยในปี 2554 รวมถึงการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแพร่ ระบาดของ Covid-19 ในปั จจุบนั
ความสามารถในการรั ก ษาอัต ราการเติ บ โตของก าไรสุ ท ธิ ส ะท้อ นถึ งการมี แหล่ งรายได้ที่ มี ค วามมั่น คง
หลากหลาย การเพิ่มสัดส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ ย อันประกอบด้วยรายได้จากค่าธรรมเนี ยม และรายได้อื่น ช่วยลด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารเชื่อมัน่ ว่านโยบายการขยายสิ นเชื่อด้วยความรอบคอบและ
การกระจายสิ นเชื่ อ ตามลัก ษณะของธุ รกิ จ ตลอดจนนโยบายการรัก ษาระดับ การตั้งส ารองหนี้ สงสัยจะสู ญ ทาให้
ธนาคารมีสถานภาพที่มนั่ คงและพร้อมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่ผนั ผวนได้ดี อันจะส่งผลให้ธนาคารสามารถสร้างผล
กาไรได้อย่างยัง่ ยืนท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ
การบริหารความเสี่ยงอย่ างรอบคอบและมีสารองหนีส้ ู ญในระดับสู ง
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ รอบคอบ ดังจะเห็นได้จากนโยบายในการอนุมตั ิสินเชื่อที่เข้มงวด
ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาและการอนุมตั ิ การถือปฏิบตั ิตามนโยบายความระมัดระวังดูแลให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญอย่างเพียงพอ ซึ่งทาให้ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพเป็ น
สัดส่วนสูง (ร้อยละ 186.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่รอบคอบของธนาคารดังกล่าว ทา
ให้ธนาคารสามารถรองรั บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ทางการเงิ นของโลก ตลอดจนสถานการณ์ ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศไทย ปั ญหาอุทกภัยในปี 2554 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ได้ค่อนข้างดี
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้สามารถประเมิน และเฝ้าติดตามความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
ในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยง” ทั้งนี้ ธนาคาร
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เชื่ อว่าการบริ หารความเสี่ ยงอย่างรอบคอบและการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญอย่างระมัดระวังเป็ นปั จจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลให้ธนาคารบรรลุเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว
ฐานบัญชีเงินฝากในประเทศทีก่ ว้างขวาง
จากการที่ธนาคารมีเครื อข่ายสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดหลัก ๆ ของประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ น
ของธนาคารกับคนในท้องถิ่ นและบริ ษ ัทเอกชน ตลอดจนชื่ อเสี ยงอันยาวนานของธนาคาร ท าให้ธนาคารมี ฐานลูกค้า
เงิ นฝากที่ แข็งแกร่ งและใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงิ นรับ
ฝากรวมทั้งสิ้ น 2,810.9 พันล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.3 ของหนี้ สินรวม และมีบญ
ั ชีเงินฝากภายในประเทศประมาณ 17.1
ล้านบัญชี โดยเงินฝากส่ วนใหญ่ของธนาคารมาจากลูกค้าบุคคล ซึ่งถือเป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญของธนาคารที่จะสนับสนุน
การเติบโตในอนาคต
ผู้สถานะเงินกองทุนและสภาพคล่ องทีแ่ ข็งแกร่ ง
ธนาคารกรุ งเทพมีนโยบายการดารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์และการขยายตัว
ทางธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
เชื่ อว่า การใช้นโยบายการบริ หารเงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง จะเอื้อต่อการทาธุ รกิ จของธนาคารใน
ระยะยาว ดังจะเห็ นได้จากในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมา ธนาคารดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงในระดับสู ง
และมีอตั ราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากในระดับต่า เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดใหญ่รายอื่น นอกจากนี้
ธนาคารยังดารงอัตราส่ วนสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ดา้ นสภาพคล่องที่ มีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio) ในระดับที่สูง ตามที่กฎหมายกาหนดอีกด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 18.3 และ 15.7 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของ Basel III ที่มากกว่าร้อยละ 12.0 และมากกว่าร้อยละ 9.5 ตามลาดับ นอกจากนี้ ธนาคารมี
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยูท่ ี่ร้อยละ 84.3 ซึ่งเป็ นระดับที่ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดใหญ่
รายอื่น
ความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีเยี่ยม และ
ช่วยให้ธนาคารสามารถผ่านพ้นความผันผวนตามวงจรธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารเชื่อว่า ด้วยนโยบายการบริ หาร
เงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างระมัดระวังในระยะยาว ประกอบกับฐานบัญชีเงินฝากที่มนั่ คงซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนที่
สาคัญของธนาคาร จะช่วยให้ธนาคารมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ
ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ธนาคารมีความยืดหยุน่ ในการจัดการกับความต้องการด้านเงินกองทุน และสภาพคล่องใน
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.3.1 การจัดหาเงิน
แหล่ งทีม่ าและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี แหล่งที่ มาของเงิ นทุ นที่ สาคัญประกอบด้วย เงิ นรับฝาก
จานวน 2,810,863 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73.5 ส่ วนของเจ้าของส่ วนที่ เป็ นของธนาคารจานวน 449,014 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 11.7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้ สินจานวน 219,149 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.7 และตรา
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สารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ ืม รวมหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จานวน 155,434
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.1
สาหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ สาคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจานวน 2,368,238 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
61.9 เงินลงทุนสุ ทธิ รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและเงินลงทุนสุทธิในบริ ษทั
ร่ วม จานวน 817,329 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.4 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ ดา้ นสิ นทรัพย์จานวน
519,036 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.6
หน่ วย : ล้านบาท
2563
จานวนเงิน ร้ อยละ
เงินรับฝาก
2,810,863 73.5
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน
219,149 5.7
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
19,257 0.5
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
136,177 3.6
อื่น ๆ
187,267 4.9
รวมหนี้สิน
3,372,713 88.2
รวมส่ วนของเจ้าของ
450,247 11.8
รวมแหล่งที่มาของเงินทุน
3,822,960 100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จานวนเงิน ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ
2,370,792 73.7 2,326,470 74.6
134,346
4.2
136,862 4.4
144,681
4.5
116,348 3.7
138,808
4.3
123,911 4.0
2,788,627 86.7 2,703,591 86.7
428,116 13.3
413,159 13.3
3,216,743 100.0 3,116,750 100.0

ธนาคารมี บริ การบัญชี เงิ นฝากหลายประเภท ได้แก่ เงิ นฝากกระแสรายวัน (ไม่จ่ายดอกเบี้ ย) เงิ นฝากออมทรัพ ย์
เงินฝากประจาซึ่ งมีกาหนดเวลาระหว่าง 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี และเงินฝากประจาพิเศษ ทั้งนี้
ธนาคารกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามสภาวะตลาดและกลยุทธ์ในการส่งเสริ มอัตราการเติบโตของเงินฝาก
ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝากของธนาคารและบริ ษทั ย่อยแยกตามระยะเวลาที่ครบกาหนด
หน่ วย : ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2563
จานวนเงิน
2,786,155
24,708
2,810,863

ร้ อยละ
99.1
0.9
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
ร้ อยละ
2,348,842
99.1
21,950
0.9
2,370,792
100.0

2561
จานวนเงิน
ร้ อยละ
2,304,842
99.1
21,628
0.9
2,326,470
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบกาหนดภายใน 1 ปี จานวน 2,786,155 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.1 ของเงินรับฝากรวม ส่ วนเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีจานวน
24,708 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.9 ของเงินรับฝากรวม
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) จะพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ อันประกอบด้วย ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะอัตราดอกเบี้ ยในตลาด สภาวะการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิ จ
และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ ยในอนาคต เป็ นต้น และปั จจัยภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิ จ และสภาพคล่องของ
ธนาคาร เป็ นต้น ทั้งนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับเงินฝากของธนาคาร และมีผลต่อผล
ประกอบการของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ
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แบบ 56-1
ปั จจุบันธนาคารกาหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากแตกต่างกันตามประเภทเงิ นฝาก และประเภทลูกค้า โดยในด้าน
ประเภทเงิ นฝาก ธนาคารกาหนดอัตราดอกเบี้ ยแยกตามผลิตภัณฑ์เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน (ไม่จ่ายดอกเบี้ ย)
เงิ นฝากสะสมทรั พย์ เงิ นฝากประจาระยะเวลาฝาก 7 วัน 14 วัน 1 เดื อน 3 เดื อน 6 เดื อน 12 เดื อน 24 เดื อน 36 เดื อน และ
เงิ นฝากประจาพิเศษ ส่ วนในด้านประเภทลูกค้า ธนาคารพิจารณาแบ่งกลุ่มลูกค้าเงินฝากสะสมทรัพย์และเงิ นฝากประจา
ออกเป็ นบุคคลธรรมดา นิ ติบุคคลทัว่ ไป หน่ วยงานราชการ บริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั ประกันชี วิต นิ ติบุคคลที่ ไม่แสวงหา
ก าไรและสถาบัน การเงิ น เป็ นต้น ซึ่ งอัตราดอกเบี้ ยที่ ก าหนดจ่ ายส าหรั บ ลู กค้าแต่ ละกลุ่ มอาจไม่ เท่ ากัน ขึ้ น อยู่กับ
ความเหมาะสมในแต่ละขณะตามสภาวะการแข่งขัน สาหรับเงินฝากประจาซึ่ งมีระยะเวลาการฝากที่แน่นอนธนาคารจะจ่าย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาตามอัตราดอกเบี้ยประกาศ ณ วันที่เปิ ดบัญชี ขณะที่เงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารจะจ่าย
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยประกาศ ซึ่งหากธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที
ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อโดยเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร
(ค่าเฉลีย่ รายปี )
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลีย่
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
เงินฝากประจา 6 เดือน
เงินฝากประจา 12 เดือน
อัตราดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่ อเฉลีย่
MOR
MLR
MRR
อัตราดอกเบีย้ ระหว่ างธนาคารเฉลีย่

2563

2562

2561

0.33%
0.49%
0.60%
0.69%

0.56%
1.00%
1.25%
1.49%

0.56%
1.00%
1.25%
1.50%

6.14%
5.45%
6.05%
0.81%

7.03%
6.22%
7.03%
1.74%

7.13%
6.25%
7.13%
1.59%

2.3.2 การให้ สินเชื่ อ
การอานวยสิ นเชื่อเป็ นธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่ งธนาคารได้มีการกาหนดนโยบายไว้ โดยพิจารณาถึงความเสี่ ยง
ในการอานวยสิ นเชื่ อแก่ลูกค้าเฉพาะราย ตลอดจนความเสี่ ยงของภาคธุ รกิ จ และความเสี่ ยงในภาพรวมของ Portfolio ทั้งนี้
ธนาคารจะคัดเลื อกลูกค้าที่ มี ฐานะการเงิ นดี น่ าเชื่ อถือ โดยคานึ งถึ งความสามารถในการรั บมื อกับการเปลี่ ยนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ธนาคารมีนโยบายกระจายความเสี่ ยงจากการอานวยสิ นเชื่อไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
โดยมุ่งเน้นการขยายสิ นเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ รวมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ที่ให้แก่กลุ่มลูกค้าใดลูกค้าหนึ่ง ซึ่งเป็ นนโยบายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงจากการอานวยสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ธนาคารได้จดั ตั้งหน่วยงาน
บริ หารสิ นเชื่ อที่ มีความเป็ นอิสระแยกจากหน่ วยอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อทาหน้าที่ บริ หารความเสี่ ยงจากการอานวยสิ นเชื่ อ
โดยกากับดูแลและติดตามการอานวยสิ นเชื่อให้เป็ นไปตามนโยบายสิ นเชื่อของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานนโยบาย
สิ นเชื่ อ (Credit Policy Unit) หน่ วยงานกลั่นกรองสิ นเชื่ อ (Credit Acceptance Unit) หน่ วยงานบริ หาร Portfolio (Portfolio
Management Unit) หน่ วยงานสอบทานสิ นทรัพย์เสี่ ยง (Risk Asset Review) หน่ วยงานบริ หารสิ นเชื่ อพิเศษ (Special Asset
Management) และหน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย (Loan Recovery and Legal Unit) (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้อที่
3. ปั จจัยความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยง เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต)
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กระบวนการพิจารณาสินเชื่ อ
ธนาคารมี กระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ สิน เชื่ อตามลาดับขนาดของสิ นเชื่ อ ซึ่ งสามารถจาแนกออกได้เป็ น
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ระดับการปฏิ บตั ิงานธนาคาร (Banking Operation) และระดับคณะ
ผูบ้ ริ หาร (Executives) ซึ่ งวงเงินสิ นเชื่อที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการอนุมตั ิตามลาดับขั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุ ด คือ ระดับ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ทั้งนี้ อานาจในการพิจารณาสิ นเชื่อขึ้นอยูก่ บั วงเงินและ/หรื อมูลหนี้ คงค้าง
ของลูกหนี้ หรื อของกลุ่มลูกหนี้ น้ นั ๆ และหลักประกันที่ เกี่ ยวข้องว่ามีหลักประกันคุม้ มูลหนี้ มีหลักประกันบางส่ วน
หรื อไม่มีหลักประกัน
ธนาคารได้จดั กลุ่มลูกค้าเป็ น ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล โดยลูกค้าธุรกิจ จะแบ่งย่อยออกเป็ นลูกค้าธุรกิจราย
ใหญ่ (Corporate) ลูกค้าธุรกิจรายกลาง (Commercial) ลูกค้าธุรกิจรายปลีก (Business) และลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
(International) โดยมีผจู ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ และผูจ้ ดั การสาขาเป็ นผูด้ ูแลและให้คาแนะนาลูกค้า
ในการใช้บริ การสิ นเชื่ อจากธนาคาร คาขอสิ นเชื่ อโดยทัว่ ไปของลูกค้าธุ รกิ จ จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่ วยงาน
กลัน่ กรองสิ นเชื่อ ก่อนที่ จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากผูท้ ี่มีอานาจอนุมตั ิ สาหรับในส่ วนของลูกค้าบุคคล (Consumer)
สาขาจะนาส่งคาขอสิ นเชื่อไปยังศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริ โภคเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
•

การพิจารณาสิ นเชื่อรายตัว (Individual Credit Decision)

ในกระบวนการพิ จารณาสิ น เชื่ อ ที่ จะให้ แ ก่ ผู ้กู้โดยทั่วไป ธนาคารจะพิ จารณาจากหลักเกณฑ์ ต่ าง ๆ เช่ น
วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความสามารถในการจ่ายชาระเงิ นกูจ้ ากกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน ความเป็ นไปได้ของ
ธุรกิจ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร เทคโนโลยีที่ใช้และหลักทรัพย์ที่จะนามาค้ าประกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ที่ขอสิ นเชื่อจะต้องเสนอ
แผนการดาเนิ นธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากการเยี่ยมชม
กิ จการลูกค้า การตรวจสอบการด าเนิ นธุ รกิ จ (Due Diligence) การตรวจสอบข้อมู ลจากศู นย์ข ้อมูลเครดิ ตกลาง (Credit
Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคดี ความต่าง ๆ รวมทั้งคดี เกี่ยวกับการล้มละลาย นอกจากนี้ ยงั ศึ กษาสภาพและ
ความเป็ นไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหรื ออุตสาหกรรม ภายหลังจากที่สินเชื่อ
ได้รับการอนุ มตั ิแล้ว โดยทัว่ ไปธนาคารกาหนดให้มีการทบทวนสิ นเชื่อตามกระบวนการที่กาหนด โดยครอบคลุมถึงการ
สอบทานอย่างน้อยปี ละครั้ งเพื่ อพิ จารณาคุ ณภาพของสิ นเชื่ อและผูก้ ู้อย่างต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ ธนาคารยังก าหนดให้
หน่วยงานสอบทานสิ นทรัพย์เสี่ ยงทาการสอบทานกระบวนการบริ หารสิ นเชื่อและคุณภาพสิ นเชื่อ ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่ อ
รายได้จากดอกเบี้ ยสุ ทธิ ของธนาคารมีผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ โดยปั จจัย
สาคัญที่ มีผลกระทบต่อรายได้จากดอกเบี้ยสุ ทธิ ได้แก่อตั ราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ จานวนสิ นทรัพย์ อัตราต้นทุน
ของหนี้สิน และจานวนหนี้สิน ทั้งนี้ผลตอบแทนและต้นทุนของธนาคารเป็ นส่วนประกอบในการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ออัตราดอกเบี้ยโดยทัว่ ไป ทั้งนี้ อตั ราดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อโดยทัว่ ไปของธนาคารจะคานวณบนส่ วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากอัตราดอกเบี้ย MOR สาหรับสัญญา
กูเ้ บิ กเงินเกินบัญชี หรื อจากอัตราดอกเบี้ ย MLR สาหรับสิ นเชื่อระยะสั้นและสิ นเชื่ อประเภทอื่น ๆ ส่ วนอัตราดอกเบี้ ย
ของสิ นเชื่อบุคคลจะอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR โดยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค้ากับดอกเบี้ยอ้างอิงนั้น ขึ้นอยูก่ บั
คุณภาพของลูกค้า ประเภทของสิ นเชื่อ และปั จจัยอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาการชาระหนี้ หลักประกัน เป็ นต้น ธนาคารจะทา
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การปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MRR MOR และ MLR) เป็ นระยะตามภาวะตลาดเงิน รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนของธนาคาร และการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
ข้ อมูลเงินให้ สินเชื่ อ
ข้อมูลเงินให้สินเชื่อทั้งหมดในหัวข้อนี้ จะแสดงเฉพาะเงินต้นสุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
ยกเว้นมีคาอธิบายเป็ นอย่างอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริ ษทั ย่อย มีจานวนทั้งสิ้ น 2,368,238 ล้านบาท ซึ่ งคิด
เป็ นประมาณร้อยละ 61.9 ของสิ นทรัพย์รวม
การกระจุกตัวของเงินให้ สินเชื่ อ (Loan Concentration)
ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดหลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้ รายใหญ่ โดยจากัดขอบเขตการทาธุรกรรมของ
ธนาคารในการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรื อแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่ งโครงการใด หรื อเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน เมื่อสิ้ นวันหนึ่ ง
ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน โดยในการให้สินเชื่ อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้าย
การให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่ งบุคคลใด ในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นนิ ติบุคคลให้นบั รวมถึงบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก และบริ ษทั
ร่ วมของนิ ติบุคคลนั้นด้วย ส่วนในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นบุคคลธรรมดาให้นบั รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย เช่น
บริ ษทั ที่บุคคลนั้นมีอานาจในการจัดการหรื อถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เป็ นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงิ นสู งสุ ดที่ ธนาคารสามารถให้สินเชื่ อ ลงทุ น
ก่อภาระผูกพันหรื อทาธุรกรรมคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าข้างต้น เท่ากับ 125,517 ล้านบาท
การกระจุกตัวของเงินให้ สินเชื่ อแต่ ละภาคธุรกิจ (Industry Concentration)
ตารางแสดงข้อมูลเงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริ ษทั ย่อย แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจหลัก
หน่ วย : ล้านบาท

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
ร้ อยละ
755,979
36.7
470,159
22.8
251,197
12.2
200,736
9.7
61,569
3.0
321,669
15.6
2,061,309
100.0

2563
จานวนเงิน ร้ อยละ
791,828
33.4
539,151
22.8
302,142
12.8
211,510
8.9
78,175
3.3
445,432
18.8
2,368,238
100.0

2561
จานวนเงิน
ร้ อยละ
819,481
39.3
455,969
21.9
240,047
11.5
202,600
9.7
51,498
2.5
313,565
15.1
2,083,160
100.0

เงิ นให้สินเชื่ อส่ วนใหญ่ของธนาคารอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์ และการสาธารณู ปโภค
และบริ การ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสัดส่ วนรวมเป็ นร้อยละ 56.2 ของเงินให้สินเชื่อรวม ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์ส่วนใหญ่มีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน ซึ่ งอาจจะได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริ มทรัพย์
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แบบ 56-1
•

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

สิ นเชื่ อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสัดส่ วนสู งที่ สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 33.4 ของเงิ นให้สินเชื่ อรวม โดยลูกค้าประเภทธุ รกิ จนี้ มีการกระจายตัวหลากหลายธุ รกิ จ ได้แก่ ธุ รกิ จการ
ผลิต ธุ ร กิ จ ขายส่ งและขายปลีก ธุ ร กิ จ นาเข้า และส่ งออก โดยมีสิ น ค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เครื่ อ งดื่ ม ผลิต ภัณ ฑ์
อาหารและยาสู บ ไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์จ ากไม้ เยื ่อ กระดาษและผลิต กระดาษ เคมีภ ณ
ั ฑ์ เภสัช ภัณ ฑ์ ยาง โลหะ
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ยานยนต์และอะไหล่ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และสิ่ งทอ เป็ นต้น
•

ภาคการสาธารณูปโภคและบริ การ

สิ นเชื่อภาคการสาธารณูปโภคและบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.8 ของเงินให้
สิ นเชื่อรวม โดยสิ นเชื่อภาคการสาธารณูปโภค ประกอบด้วยสิ นเชื่อสนับสนุนให้กบั โครงการโรงไฟฟ้าและโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ในรู ปแบบของสิ นเชื่อโครงการที่มีกระแสเงินสดในอนาคตจากการดาเนิ นโครงการ หรื อในบางกรณี มี
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนของโครงการ เป็ นประกัน สาหรับสิ นเชื่อภาคบริ การ ส่วนใหญ่เป็ นการให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุ น เวีย นแก่ ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล ธุ ร กิ จ ภัต ตาคาร ธุ ร กิ จ การฉายภาพยนตร์ และธุ ร กิ จ การสื่ อ สาร
โทรคมนาคม
•

ภาคสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.8 ของเงินให้สินเชื่อรวม เป็ นการ
ให้สินเชื่ อแก่บุคคลเพื่อซื้ อที่ อยู่อาศัย ซึ่ งโดยทัว่ ไปมีวงเงิ นเฉลี่ยต่อรายอยูใ่ นช่วง 1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
และระยะเวลาให้กสู้ ู งสุดไม่เกิน 30 ปี และมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักประกัน ทั้งนี้ วงเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 70-95
ของราคาซื้อหรื อไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของหลักประกันแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
•

ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

สิ นเชื่ อภาคธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.9
ของเงินให้สินเชื่อรวม ส่วนใหญ่เป็ นการให้สินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมถึง บ้านและ
คอนโดมีเนียม อาคารสานักงาน ศูนย์การค้า ที่ดินเพื่อการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ
อื่น ๆ รวมทั้งการให้สินเชื่อแก่ผรู ้ ับเหมาโครงการก่อสร้าง
•

ภาคการเกษตรและเหมืองแร่

สิ น เชื่ อ ภาคการเกษตรและเหมื องแร่ ข องธนาคารเป็ นการให้สิ น เชื่ อ แก่ เกษตรกรและสหกรณ์ เพื่ อการ
เพาะปลูก ธุรกิจประมงและปศุสตั ว์ รวมทั้งธุรกิจเหมืองแร่ ต่าง ๆ
•

ภาคธุรกิจอื่น ๆ

สิ นเชื่อในภาคธุรกิจอื่น ๆ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยสิ นเชื่ อแก่บริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่มีการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยที่
ดาเนิ นธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม สิ นเชื่อแก่สถาบันการเงิ นอื่น ที่ ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุ รกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสิ นเชื่อเพื่ออุปโภคบริ โภค และบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึง
การให้สินเชื่อแก่รัฐวิสาหกิจ การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจนี้ ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ
สิ นเชื่อแบบมีกาหนดระยะเวลา
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แบบ 56-1
เงินให้ สินเชื่ อจาแนกตามระยะเวลาทีค่ รบกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี จานวน
858,828 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.3 ของเงินให้สินเชื่อรวม สาหรับเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาที่ครบกาหนดเกินกว่า
1 ปี แต่ ไม่เกิ น 5 ปี มี จานวน 859,882 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 36.3 ของเงิ นให้ สินเชื่ อรวม และเงิ นให้ สินเชื่ อที่ มี
ระยะเวลาที่ ครบกาหนดเกิ นกว่า 5 ปี มีจานวน 545,029 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.0 ของเงิ นให้สินเชื่ อรวม โดยมี
สิ นเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจานวน 104,499 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.4 ของเงินให้สินเชื่อรวม
ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริ ษทั ย่อยแยกตามระยะเวลาที่ครบกาหนด
หน่ วย : ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
สิ นเชื่ อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
/ สิ นเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้
รวม

2563
จานวนเงิน
ร้ อยละ
858,828
36.3
859,882
36.3
545,029
23.0
104,499
2,368,238

4.4
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
ร้ อยละ
861,179
41.8
700,311
34.0
428,939
20.8
70,880
2,061,309

3.4
100.0

2561
จานวนเงิน
884,806
734,445
393,163

ร้ อยละ
42.5
35.2
18.9

70,746
2,083,160

3.4
100.0

เงินให้ สินเชื่ อจาแนกตามประเภทของสินเชื่ อ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี ผลิ ตภัณ ฑ์สิน เชื่ อที่ หลากหลายเพื่อให้บ ริ การแก่ ลูกค้า โดยจาแนกตามประเภท
สิ นเชื่อออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ เงิน และเงินให้กยู้ มื
หน่ วย : ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ เงิน
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม

2563
จานวนเงิน
ร้ อยละ
105,064
4.4
384,482
16.2
1,873,679
79.1
4,000
0.2
1,013
0.1
2,368,238
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
ร้ อยละ
103,798
5.0
410,616
19.9
1,546,895
75.1
2,061,309
100.0

2561
จานวนเงิน
108,023
428,253
1,546,884
2,083,160

ร้ อยละ
5.2
20.6
74.2
100.0

เงินให้ สินเชื่ อมีหลักประกัน
สิ นเชื่อส่ วนใหญ่ของธนาคารเป็ นสิ นเชื่อที่มีหลักประกัน โดยหลักประกันส่ วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ นค้า
คงคลัง และเครื่ องจักร เป็ นต้น ซึ่ งในบางกรณี ธนาคารอาจขอให้บริ ษทั แม่ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ เป็ นผูค้ ้ า
ประกัน ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็ นที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ธนาคารจะให้ลูกค้าธุรกิจกูใ้ นวงเงินประมาณ
ร้อยละ 50-80 ของราคาประเมิน โดยขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้าและประเภทหลักประกัน ส่วนกรณี
สิ นเชื่ อเพื่อที่ อยูอ่ าศัย ส่ วนใหญ่ธนาคารจะให้กูใ้ นวงเงินกูย้ ืมไม่เกิ นร้อยละ 70-95 ของราคาซื้ อขาย หรื อไม่เกิ นร้อยละ
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แบบ 56-1
100 ของราคาประเมิ นของหลักประกันแล้วแต่ จานวนใดจะต่ ากว่า โดยธนาคารจะมี การทบทวนการประเมิ นมู ลค่ า
หลักประกันเป็ นประจาทุก 1-3 ปี ตามขนาดของวงเงินสิ นเชื่อ
การจัดชั้นสินเชื่ อ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่ งจัดชั้นสิ นเชื่อ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
สิ นเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing หรื อ Stage 1) สิ นเชื่ อที่ มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมี นัยสาคัญ ของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Under-Performing หรื อ Stage 2) และสิ นเชื่ อที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต
(Non-Performing หรื อ Stage 3) เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial
Reporting Standard: TFRS) ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น (TFRS 9) ของสภาวิชาชี พบัญชี โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 การจัดชั้นดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณากันเงินสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตตามระดับความเสี่ ยงหรื อแนวโน้มความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี ยหาย ซึ่งถือเป็ นมาตรการสาคัญที่ธนาคารถือ
ปฏิบตั ิ ทั้งนี้การกาหนดระดับการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตถูกกาหนดให้สะท้อนในผลการดาเนินงานของธนาคาร
อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามแนวทาง TFRS 9 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard: IFRS) นั้น เป็ นแนวคิ ด Expected Loss คื อ
พิจารณาความเสี ยหายที่ “คาดว่า” จะเกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้น กล่าวคือ แม้สินเชื่อนั้นจะยังไม่เริ่ มต้นค้างชาระ แต่หากพบ
ข้อบ่งชี้วา่ มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญ จะต้องย้ายการจัดชั้นสิ นเชื่อและพิจารณาตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่เข้มงวดขึ้น การจัดชั้นสิ นเชื่อจะมีการพิจารณาทั้งเกณฑ์ระยะเวลาการค้างชาระ (Aging) ควบคู่กบั
เกณฑ์คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาพบัญชี ลูกหนี้ สถานภาพลูกหนี้ ระดับความเสี่ ยงของ
ลูก หนี้ สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ ง มู ล ค่ าที่ คาดว่าจะได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ ส่ วนสู ญ เสี ยจากการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ข้ นั ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
•

•

•

ธนาคารพิจารณาเกณฑ์ระยะเวลาการค้างชาระ (Aging) ในการจัดชั้นสิ นเชื่อ ดังนี้
สิ นเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing หรื อ Stage 1) คือ สิ นเชื่อที่
ไม่มีสัญญาณของการผิดนัดการชาระ โดยรวมสิ นเชื่ อเบิ กเงิ นเกิ นบัญ ชี ที่ยงั ใช้ไม่เต็มวงเงิ น และยังไม่ถูก
ยกเลิกวงเงิน หรื อสัญญายังไม่ครบกาหนด หรื อสิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีที่คา้ งชาระดอกเบี้ยไม่เกิน 30 วัน
สิ น เชื่ อ ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่างมี นัย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (Under-Performing หรื อ Stage 2) คื อ
สิ นเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรื อเงินต้นค้างชาระสะสมเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ถึงกาหนด
ชาระ โดยรวมสิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรื อถูกยกเลิกวงเงิน หรื อมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้
เกิ นวงเงิ น หรื อครบกาหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนาเข้าบัญชี เพื่อชาระต้นเงินหรื อดอกเบี้ ยเกิ นกว่า 1
เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรื อวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรื อวันที่ครบกาหนดสัญญา
แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
สิ นเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing หรื อ Stage 3) คือ สิ นเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรื อเงินต้น
ค้างชาระเกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระ โดยรวมสิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรื อถูก
ยกเลิกวงเงิน หรื อมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรื อครบกาหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนาเข้า
บัญชีเพื่อชาระต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรื อวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน
หรื อวันที่ครบกาหนดสัญญา แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
การตั้งค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
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ธนาคารพิจารณาการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ทุกเดือน
ซึ่ งจะมีการบันทึ กเป็ นรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของธนาคาร โดยธนาคารพิจารณากันเงิ นสารองค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดเรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
ของสถาบัน การเงิ น ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทาง
การเงิน (TFRS 9) ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยให้กนั เงินสารองเพื่อรองรับความเสี ยหายที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้น จากการที่ ลูกหนี้ อาจผิดนัดชาระในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ งตลอดอายุสัญ ญาที่ เหลื ออยู่ของสิ น เชื่ อนั้น รวมถึ ง
กาหนดให้พิจารณาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ภายใต้สมมติฐานและสถานการณ์ต่างๆ และ
ปั จจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืนสิ นเชื่อ
ในการกันเงินสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต
(Non-Performing หรื อ Stage 3) และสิ น เชื่ อ ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (UnderPerforming หรื อ Stage 2) จะเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้จะ
ไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาตลอดอายุของสิ นเชื่ อ (Lifetime Expected Credit Losses: Lifetime ECL) หรื อเท่ากับผลต่างของ
ยอดหนี้ คงค้างตามบัญชี กบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชาระทั้งหมด ในขณะที่ สารองค่าเผื่อผล
ขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ สิ น เชื่ อที่ ไม่มี การเพิ่ ม ขึ้ น อย่างมี นัยส าคัญ ของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
(Performing หรื อ Stage 1) จะเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้จะไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month Expected Credit Losses: 12-month ECL)
นอกจากนี้ ธนาคารได้พิ จ ารณากัน เงิ น ส ารองเพิ่ ม เติ ม จากมู ล ค่ าผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค านวณได้จาก
แบบจาลองทางสถิ ติ โดยได้คานึ งถึงผลสู ญเสี ยที่ อาจเกิ ดขึ้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและกฎหมาย
ความไม่แน่นอนของแนวโน้มทางเศรษฐกิจโดยรวมหรื อในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งปั จจัย
ด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบตั ิตามสัญญาเงินกูย้ มื เพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินสารองค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ
ในส่วนของการตัดจาหน่ายหนี้เป็ นสูญ ธนาคารจะดาเนินการในงวดที่ธนาคารพิจารณาว่าจะเรี ยกเก็บหนี้ราย
นั้นไม่ได้ และหากหนี้ สูญนั้นได้รับคืน ธนาคารจะบันทึ กบัญชี โดยนามาเพิ่มค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในกรณี ที่ธนาคารมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะปรับลดรายการค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ด้วยจานวนที่
ต่ากว่าระหว่างผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้หรื อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับลูกหนี้รายนั้น ๆ
ตารางแสดงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ ธปท.
รายการ

หลักเกณฑ์

สิ นเชื่อจัดชั้น Performing (Stage 1) สารองร้อยละ 100 ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
(12-month ECL)
สิ นเชื่อจัดชั้น Under-performing
ส ารองร้ อ ยละ 100 ของผลขาดทุ น ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ตลอดอายุสิ น เชื่ อ
(Stage 2)
(Lifetime ECL)
สิ นเชื่อจัดชั้น Non-performing
ส ารองร้ อ ยละ 100 ของผลขาดทุ น ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ตลอดอายุสิ น เชื่ อ
(Stage 3)
(Lifetime ECL)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่
มีการด้อยค่าด้านเครดิต อยูท่ ี่ร้อยละ 186.8 เทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 220.2
การรับรู้ รายได้ ดอกเบีย้
ธนาคารเปลี่ ยนแปลงการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ ยเงิ นให้สินเชื่ อโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง (Effective Interest
Rate: EIR) ซึ่ งรายได้ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้กยู้ ืมเงิน (EIR Related Fee) อาทิ ค่าธรรมเนี ยมรับก่อนการ
ลงนามในสัญญากู้ (Front End Fee) รับรู ้เป็ นดอกเบี้ ยรับตลอดอายุที่คาดไว้ของเงินให้สินเชื่อ โดยถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงิ น
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ตามการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี
การปรับปรุงโครงสร้ างหนีท้ มี่ ปี ัญหาและความคืบหน้ า
ธนาคารมีนโยบายที่ จะเร่ งการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหาให้สัมฤทธิ์ ผลตามแนวทางที่ ได้รับจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยสิ นเชื่อที่เข้าตามเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกโอนไปให้หน่วยงานบริ หารสิ นเชื่อพิเศษดูแล
ธนาคารก าหนดแนวทางในการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ โดยพิ จารณาจากภาวะเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมและ
ความสามารถของลูกค้าทั้งในด้านของความเป็ นไปได้ทางธุ รกิ จและทางการเงิน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้ามีความสามารถ
และมีความเต็มใจในการชาระคืน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ
ทุกฝ่ ายเพื่อให้การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ประสบความสาเร็ จ
แนวทางในการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ น้ นั มีหลายลักษณะ โดยขึ้นอยูก่ บั การประเมินความสามารถในการฟื้ นตัว
ของกิจการลูกค้า ซึ่ งในบางกรณี หากมีการขยายเวลาการชาระหนี้ ให้ระยะหนึ่ ง ลูกค้าก็จะสามารถดาเนิ นกิจการต่อไปและ
ชาระหนี้ธนาคารได้ หรื อในบางกรณี ธนาคารอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรื อตั้งพักหรื อลดดอกเบี้ยค้างจ่าย แต่ในกรณี
ที่ฐานะของลูกหนี้ อ่อนแอมาก ธนาคารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการลดภาระหนี้ ของกิ จการ เช่น การจาหน่ ายทรัพย์สิน
บางรายการของลูกหนี้ หรื อการแสวงหาผูร้ ่ วมลงทุนใหม่ เป็ นต้น รวมทั้งธนาคารอาจต้องพิจารณาลดหนี้ ให้ลูกค้า หรื อรับ
โอนสิ นทรัพย์ หรื อแปลงหนี้ เป็ นทุน ควบคู่กบั การกาหนดตารางการชาระหนี้ ใหม่ ทั้งนี้ สาหรับกรณี ที่ลูกค้าไม่ให้ความ
ร่ วมมือ ธนาคารจะดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิในทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กฎหมายกาหนด
งบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี ยอดคงเหลื อเงิ นให้สินเชื่ อที่ มี การด้อยค่าด้านเครดิ ตที่ มีการปรั บ
โครงสร้างหนี้แล้วจานวน 48,254 ล้านบาท
ตารางแสดงสิ นเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ แยกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี้
หน่ วย : ล้านบาท

รับโอนสิ นทรัพย์
การปรับโครงสร้างหนี้ หลายลักษณะ
รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระหนีก้ ่อนปรับ
ภาระหนีก้ ่อนปรับ
จานวนราย
โครงสร้ างหนี้
จานวนราย โครงสร้ างหนี้
21
910
10
278
6,118
68,274
6,213
53,490
6,139
69,184
6,223
53,768

การปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2562 มีอายุสญ
ั ญาถัวเฉลี่ย 5 ปี และมีจานวนหนี้ตามบัญชีหลังปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 69,184 ล้านบาท
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สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จานวน 3,036 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดคงเหลือของเงิ น ให้สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ แล้ว
จานวน 102,958 ล้านบาท
2.3.3 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนสุ ทธิ รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและเงินลงทุนสุทธิในบริ ษทั ร่ วม จานวน 817,323 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.4 ของ
สิ นทรัพย์รวม โดยหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่ วนสู งที่สุดที่ร้อยละ 59.6 สาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทอื่น ประกอบด้วย ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารทุน
ในความต้องการของตลาด และตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หลักทรัพย์รัฐบาลถือไว้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารโดยสามารถ
นับเป็ นสิ น ทรั พย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด
ตลอดจนสามารถใช้เป็ นหลักประกันในการกูย้ ืมเงินจากธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมถึงการใช้ในการก่อภาระผูกพัน
กับหน่วยงานของรัฐ หน่ วยงานราชการ และการทาธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้ อคืนธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยมีการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
2563
จานวนเงิน ร้ อยละ
ตราสารหนี้ :
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมตราสารหนี้
ตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

486,889
236,325
7
723,207
93,205
911
817,323

59.6
28.9
0.0
88.5
11.4
0.1
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน ร้ อยละ
354,975
191,523
546,498
101,199
1,737
649,434

54.6
29.5
84.1
15.6
0.3
100.0

2561
จานวนเงิน ร้ อยละ
314,541
131,676
446,217
110,571
1,608
558,396

56.3
23.6
79.9
19.8
0.3
100.0

2.4 การดารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายการดารงเงินกองทุนในอัต ราที่เหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจของธนาคารและเพียงพอต่อ
การขยายธุ รกิ จในอนาคต รวมทั้งต้องไม่ต่ ากว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าตามที่ กฎหมายกาหนด (ดู รายละเอี ยดในส่ วนที่ 1
หัวข้อที่ 3. ปั จจัยความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยง เรื่ องความเสี่ ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน)
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2.5 โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อยในช่ วง 3 ปี
หน่ วย : ล้ านบาท
โครงสร้ างรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและอื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรสุ ทธิ จากธุ รกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ จากการดาเนินงาน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561
จานวนเงิน
ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ
95,994
5,431
11,098

80.9
4.6
9.3

93,155
9,101
10,309

69.7
6.8
7.7

93,131
8,397
9,253

76.7
6.9
7.7

112,523
35,477
77,046

94.8
29.9
64.9

112,565
41,494
71,071

84.2
31.0
53.1

110,781
39,405
71,376

91.3
32.5
58.8

24,711

20.8

28,504

21.3

27,590

22.7

11,058
2,512
(14)
734
2,039
642

9.3
2.1
0.0
0.6
1.7
0.6

7,848
19,765
93
2,134
3,769
562

5.9
14.8
0.1
1.6
2.8
0.4

8,300
8,009
78
1,049
3,781
1,218

6.8
6.6
0.1
0.9
3.1
1.0

41,682
118,728

35.1

62,675
133,746

46.9

50,025
121,401

41.2
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3. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักดี ว่าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญในการประกอบธุ รกิ จของสถาบันการเงิ น
โดยได้มีการกาหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละด้าน เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าธนาคารมี กลไกกากับดู แลการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในช่วงที่ผา่ นมา ธนาคารได้วเิ คราะห์ถึงปั จจัยความเสี่ ยงสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
การประกอบธุ รกิ จการเงิน และนามาปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเสริ มสร้างให้ระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับ
สากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสูง มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริ หารความเสี่ ยง กาหนดกลยุทธ์
ในการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ ยงของธนาคารให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงของธนาคารประกอบด้วย การระบุ ค วามเสี่ ยงส าคัญ ซึ่ งจะส่ งผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ ยงแต่ละประเภท การติดตามและควบคุมความเสี่ ยงให้
อยู่ภายในระดับที่ เหมาะสม และการรายงานความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ ให้ผูเ้ กี่ ยวข้องรับทราบเพื่อให้สามารถบริ หาร
และ/หรื อจัดการความเสี่ ยงได้ทนั ต่อเหตุการณ์
หลักการสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่ ให้หน่วยงานธุ รกิจ ซึ่ งดาเนิ นธุรกิ จที่ก่อให้เกิ ด
ความเสี่ ยง มีหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการบริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง และให้ความเสี่ ยงอยูภ่ ายในขอบเขต
ที่ได้รับการอนุมตั ิ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ภาวะแวดล้อมและความเสี่ ยงสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงแต่ละด้าน มีดงั นี้
3.1 ความไม่ แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
หนึ่ งในปั จจัยเสี่ ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิ จโลก คือ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ที่ยงั แพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่องและเป็ นระลอก ๆ ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย แม้วา่ การพัฒนาวัคซี น
จะประสบความสาเร็ จในช่ วงปลายปี ที่ ผ่านมา แต่กระบวนการกระจายวัคซี นยังดาเนิ นไปอย่างล่าช้าและจากัดอยู่เฉพาะ
ประเทศที่พฒั นาแล้วเป็ นส่ วนมาก ทั้งยังมีความไม่แน่นอนของประสิ ทธิ ผลของวัคซี นในการป้ องกันโควิด-19 ที่กลายพันธุ์
ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการแพร่ ระบาดระลอกใหม่อีกรอบ นาไปสู่ การประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดต่าง ๆ เช่น การ
จากัดการเดินทาง การห้ามเดินทางข้ามประเทศ และการห้ามออกนอกเคหะสถานในยามวิกาลอีกครั้งในบางประเทศ ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ หยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริ โภคภาคเอกชน และการท่ องเที่ ยว และทาให้
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องกูเ้ งินเพื่อใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุน้ เศรษฐกิจ มีระดับหนี้ สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น อันจะ
ส่ งผลต่อความสามารถในการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จในอนาคต นอกจากนี้ มาตรการที่ เข้มงวดดังกล่าว ยัง
ส่ งผลให้ธุ รกิ จบางส่ วนประสบกับปั ญหาสภาพคล่ อง บางส่ วนมี ปั ญหาถึ งขั้นล้มละลาย ซึ่ งจะส่ งผลต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต่อไป
ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและห่ วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางการค้าของ
สหรั ฐอเมริ กาและจี น เป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกอี กประการหนึ่ ง การที่ นายโจ ไบเดน เข้ารั บ
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ตาแหน่ งเป็ นประธานาธิ บดี คนใหม่ของสหรัฐอเมริ กา จะได้ส่งผลให้ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองประเทศมี
ความรุ นแรงลดลง โดยนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริ กาจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ การสร้างความร่ วมมือแบบพหุ ภาคี
แทนการดาเนินนโยบายกีดกันทางการค้าแบบเดิมที่สหรัฐอเมริ กาเคยดาเนินการมาในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันเพื่อเป็ นผูน้ าของเศรษฐกิ จโลกระหว่างสองประเทศจะยังดาเนิ นต่อไป และเป็ นชนวน
สร้างความขัดแย้งกระทบต่อระบบการค้าโลกเป็ นระยะ ๆ นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงของห่ วง
โซ่การผลิตโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสงครามการค้าในช่วงที่ผา่ นมา และจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโควิด-19 ที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตของโลก
ปั จจัยเสี่ ยงอีกประการต่อการเติบโตของเศรษฐกิจคือความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนใน
ขั้นตอนการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้ความเชื่อมัน่ ทัว่ โลกลดลง แม้ในช่วง
ปลายปี ที่ผา่ นมา สหราชอาณาจักรจะสามารถบรรลุขอ้ ตกลงกับสหภาพยุโรปได้สาเร็ จ แต่ธนาคารยังคงต้องจับตามอง
การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอีก
หลายประการที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อเศรษฐกิจโลก อาทิ ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กิจกรรมทางการประท้วง
ในประเทศต่าง ๆ และการหมดวาระการดารงตาแหน่งของนายกรัฐมนตรี เยอรมนี นางอังเกลา แมร์ เคิล ซึ่งจะส่ งผลต่อ
อนาคตของทั้งภูมิภาคต่อไป
เศรษฐกิ จในประเทศของไทย ยังคงเผชิ ญความเสี่ ยงจากจานวนนักท่องเที่ ยวที่ ยงั คงอยูใ่ นระดับต่าและการ
บริ โภคภาคเอกชนที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ของนักลงทุนและผูบ้ ริ โภค กอปรกับภาคการท่องเที่ยวที่ยงั ไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติทาให้เศรษฐกิจไทยจะยังคงฟื้ น
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปต่อไป นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทก็เป็ นอีกปั จจัยเสี่ ยงที่อาจซ้ าเติมความเปราะบางของ
สถานการณ์เศรษฐกิจช่วงนี้ ท้ายที่สุดภาระหนี้ ครัวเรื อนที่สูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ก็จะยังส่งผลทางลบ
ต่อการบริ โภคภายในประเทศ โดยเฉพาะครัวเรื อนที่รายได้ปานกลางถึงน้อยที่จะได้รับผลกระทบรุ นแรงกว่า
ทั้งนี้ ในการบริ หารความเสี่ ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอันอาจ
ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถในการดาเนิ นธุรกิ จของลูกค้า ธนาคารจึ งได้จดั ทากระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้การบริ หารดูแลความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาทิ การติดตามสถานการณ์และการดูแลลูกค้า
รวมถึงมีสอบทานคุณภาพของสิ นเชื่อกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิด การประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่าง
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีการจัดทากระบวนการคาดการณ์ สภาวะทางเศรษฐกิ จในอนาคต เพื่อประเมินผลกระทบที่ อาจ
เกิ ดขึ้นจากความไม่แน่ นอนดังกล่าว โดยมีการตั้งสารองผลขาดทุ นด้านเครดิ ต และการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีระดับ
ของเงินกองทุนเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดทาแผนล่วงหน้ารองรับการเสริ มสร้างความมัน่ คงและแก้ไขปั ญหา
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ ตามหลักความระมัดระวัง
อย่างต่อเนื่อง
3.2 การเปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงาน
- หลักเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้นาหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ตามหลักเกณฑ์
Basel III ซึ่งครอบคลุมเรื่ องการดารงเงินกองทุนและการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องมาใช้ต้ งั แต่ปี 2556
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ในส่ วนของการกากับดู แลเงิ นกองทุ นนั้น ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดารง
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤติ และเพื่อรั กษาเสถียรภาพของระบบสถาบัน การเงิ น การปรับ ปรุ งที่ สาคัญ ได้แก่ การกาหนด
อัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าขึ้นมาใหม่ การเพิ่มคุณภาพเงินกองทุนให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น การปรับปรุ งการคานวณ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงให้สะท้อนความเสี่ ยงที่แท้จริ ง และครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนยิง่ ขึ้น โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนเพิ่มเติมในส่ วนของ Capital Conservation Buffer อีกมากกว่าร้อยละ 2.50
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป รวมทั้งกาหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิ ชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ ยงเชิ ง
ระบบต้องดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) เพื่อรองรับความเสี ยหาย (Higher
Loss Absorbency) เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่ วนเงิ นกองทุนขั้นต่ าอีกร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ น
ต้นไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรับเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว
ส่ วนหลักเกณฑ์การดารง Leverage Ratio เพื่อควบคุมปริ มาณการทาธุรกรรมของธนาคารพาณิ ชย์เพื่อมิให้มี
การขยายสิ นทรัพย์และรายการนอกงบดุลมากเกิ นไป โดยกาหนดให้ตอ้ งดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์และ
รายการนอกงบดุ ล ขั้นต่ าเท่ากับร้อยละ 3 ซึ่ งคาดว่าจะใช้ในปี 2566 นั้น ธนาคารได้มีการเตรี ยมความพร้อมรองรับ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
สาหรับหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเชิงปริ มาณภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III นั้น ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ถือปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง หรื อ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 โดย
ให้ดารง LCR ขั้นต่ าร้อ ยละ 60 ในปี 2559 และดารงเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 10 ในแต่ละปี จนเป็ นร้อยละ 100 ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 ส่วนหลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน หรื อ Net Stable Funding
Ratio (NSFR) นั้น ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารง NSFR ขั้นต่ าร้อยละ 100 ตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและกลุ่มธุรกิ จทางการเงินดารงอัตราส่ วนทั้งสอง
เกินกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนดไว้
นอกเหนื อไปจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์ขา้ งต้นตามกรอบเวลาที่กาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว
ธนาคารยังคงต้องติดตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยง ทั้งที่ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
และ/หรื อหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ มีการประกาศใช้แล้ว แต่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่ งประเทศไทย
เพื่อนามากาหนดใช้ในประเทศไทย เช่น เกณฑ์ในการดารงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ ยงเชิงระบบที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) และเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) เป็ นต้น และหลักเกณฑ์ที่ BCBS คาดว่าจะมีการประกาศใช้
ในอนาคต อาทิ หลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิต (Basel III : Finalising post-crisis reforms) เป็ นต้น ซึ่ ง
หลักเกณฑ์เหล่านี้ อาจส่ งผลกระทบต่อการดารงเงินกองทุนและการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงมีการติดตาม
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และกาหนดการบังคับใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจากธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการรองรับการใช้ต่อไป
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- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรื อปรับปรุงใหม่
งบการเงิ นของธนาคารจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting
Standard: TFRS) ปั จจุบนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้นจัดทาขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard : IFRS) ซึ่ ง TFRS จะมีผลบังคับ
ใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ ถือปฏิ บตั ิของ IFRS ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ นที่
นามาใช้ครั้งแรก 2 ปี หลังจากวันที่ถือปฏิบตั ิของ IFRS
นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 TFRS ได้ถูกปรั บ ปรุ งให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กาหนดขึ้ น โดย IFRS - Bound
Volume 2019 โดยมี ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่ หรื อปรั บปรุ งใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับธนาคารซึ่ งมี การ
เปลี่ยนแปลงในหลักการที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมู ลค่าเครื่ อ งมื อทางการเงิ น โดยให้
พิจารณาจากลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรู ปแบบธุ รกิจของกิ จการ (Business Model) เป็ นสาคัญ ขยาย
ขอบเขตรายการที่ตอ้ งพิจารณาการกันสารองด้อยค่าด้านเครดิตโดยครอบคลุมถึงภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญา
ค้ าประกัน ทางการเงิ น และรองรั บ การกัน ส ารองเผื่ อ ความเสี ยหายที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
(Expected Credit Loss) ซึ่ งทาให้ธนาคารต้องมีการกันสารองเผื่อความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั แรกที่ ทา
รายการแทนการกัน ส ารองในเวลาต่ อมาเฉพาะเมื่ อพบเหตุ บ่ งชี้ ข องการด้อยค่ า (Incurred Loss) การกัน ส ารองให้
คานวณจากสถิติค่าความเสี ยหายในอดีต โดยปราศจากความอคติหรื อไม่ลาเอียงจากค่าความเป็ นจริ ง (Unbiased) และ
พิ จารณาโดยการคาดการณ์ ไปข้างหน้า (Forward-looking) ถึ งสถานการณ์ ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต โดยต้อ ง
คาดการณ์ความเสี ยหายไปจนตลอดอายุของรายการ (Lifetime) ทาให้ค่าใช้จ่ายด้อยค่าด้านเครดิตในแต่ละรอบบัญชี
อาจมีความผันผวนและเป็ นไปตามโมเดลที่คานวณได้ นอกจากนี้ กาหนดหลักเกณฑ์การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง โดย
ให้อิ งกับ นโยบายในการบริ ห ารความเสี่ ยงของแต่ ละกิ จการเป็ นส าคัญ รวมถึ งก าหนดการเปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ ยวกับ
เครื่ องมือทางการเงินเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินความมีนยั สาคัญของเครื่ องมือทางการเงินต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
ในด้านธุรกรรมการให้สินเชื่อ และการบริ หารความเสี่ ยง ส่ วนผลกระทบต่องบการเงินจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิในครั้งแรกได้สรุ ปไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
มาตรฐานฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ในเรื่ องเดียวกัน โดยนาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสาหรับ
ผูเ้ ช่ า (A Single Lessee Accounting Model) มาใช้ โดยผูเ้ ช่ าจะต้อ งบัน ทึ ก สัญ ญาเช่ าระยะยาวเข้าในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็ นสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์ (Right-of-use Asset) และหนี้ สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability) อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ ห้เช่าเนื่องจากผูใ้ ห้เช่ายังคงบันทึกบัญชีสญ
ั ญาเช่าโดยแยก
เป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ผลกระทบต่องบการเงินจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิในครั้งแรกได้สรุ ปไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4
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3.3 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่ลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยตามที่ตก
ลงไว้กบั ธนาคาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
ซึ่ งประกอบด้ว ย การกระจุ ก ตัว ของลู ก หนี้ รายใหญ่ การกระจุ ก ตัว ภาคธุ ร กิ จ และ Country and Transfer โดย
กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวอยูภ่ ายใต้หน่วยงานบริ หาร Portfolio
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ ยงต่าง ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ รวมถึ งปั จจัยอื่ นอันอาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหาหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร
ปั จจัยความเสี่ ยงที่ สาคัญในช่วงปี 2563-2564 คือ วิกฤติปัญหาการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดการหยุดชะงักของอุปสงค์และห่ วงโซ่อุปทานทัว่ โลก เนื่ องจากประเทศต่าง ๆ ได้ดาเนิ นมาตรการป้ องกันหรื อ
ลดปั ญหาการระบาดของโรค โดยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรื อระงับการเดินทางเพื่อพบปะกัน จนส่ งผลให้เศรษฐกิ จ
โลกเข้าสู่ ภาวะถดถอยไปทัว่ โลก ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาให้เศรษฐกิ จโลกให้กลับไปสู่ ภาวะปกติน้ นั ต้องใช้เวลาและไม่
สามารถคาดการสิ้นสุดของวิกฤติครั้งนี้ได้
ความเสี่ ยงของเศรษฐกิ จไทยยังอยู่ในระดับ สู ง เนื่ องจากเศรษฐกิ จไทยพึ่งพาภาคต่างประเทศเป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ ยวและการส่ งออกที่ ได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากวิกฤติครั้งนี้ ประกอบกับโครงสร้าง
เศรษฐกิ จและสังคมโลกได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ การเป็ นชี วิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทลั เพิ่ม
สู งขึ้ น มี แ นวโน้ม ซ้ าเติ ม ปั ญ หาการสู ญ เสี ยความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศให้ ท วีค วามรุ น แรงมากขึ้ น
นอกจากนี้ การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ยังส่ งผลกระทบต่อการบริ โภคภาคเอกชน ซึ่ งยังคงได้รับแรงกดดันจากกาลัง
ซื้อที่ลดลง เนื่ องมาจากภาวะหนี้ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสู ง ดังนั้น เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจึงต้องพึ่งพาการบริ โภค
และการลงทุนของภาครัฐเป็ นสาคัญ
จากปั จจัยทั้งหมดข้างต้น การดาเนิ นธุรกิ จของธนาคารในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสาคัญกับการติดตาม
ความเสี่ ยงของลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและปรับลดความความเสี่ ยงกับ
ลูกหนี้หรื อคู่สญ
ั ญาบางรายที่ได้รับผลกระทบจากจากวิกฤติในครั้งนี้
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ธนาคารได้กาหนดกระบวนการอานวยสิ นเชื่ อโดยครอบคลุมถึงการ
กาหนดนโยบายสิ นเชื่ อ การจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของลูกค้า ตลอดจนกาหนดเงื่ อนไขและอานาจในการ
อนุมตั ิสินเชื่อตามระดับต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทธุรกิจ และ/หรื อขนาดของวงเงิน เป็ นต้น ในการพิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจ
โดยทัว่ ไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประเมินความสามารถในการชาระคืนเงินกูจ้ ากกระแสเงินสด
จากการดาเนิ นงาน ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ าประกัน และจัดให้มี
การทบทวนสิ นเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อเป็ นประจา โดยธนาคารได้จดั ตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล และ
บริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
•

สายบริ ห ารความเสี่ ย ง ท าหน้าที่ วิเคราะห์ แ ละรายงานสถานะความเสี่ ย งของธนาคารในด้านต่ าง ๆ
ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะเพื่ อใช้ป ระกอบการพิ จารณาปรั บปรุ งนโยบายด้านความเสี่ ยงโดยรวมของ
ธนาคาร และเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง
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•

สายบริหารสินเชื่ อ ทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยกากับดูแลและติดตามการอานวยสิ นเชื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายสิ นเชื่อของธนาคาร สายงานนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ คือ หน่วยงานนโยบาย
สิ น เชื่ อ หน่ วยงานกลัน่ กรองสิ น เชื่ อ หน่ วยงานบริ ห าร Portfolio หน่ วยงานสอบทานสิ น ทรั พ ย์เสี่ ย ง
หน่ วยงานบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ หน่ วยงานประนอมหนี้ และกฎหมาย และหน่วยงานทรัพย์สิน ซึ่ งแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
- หน่ วยงานนโยบายสิ นเชื่ อ มี หน้าที่ ดูแลโครงสร้ างนโยบายสิ น เชื่ อ ประสานงานในการปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสิ นเชื่อ ติดตามดูแลกรณี ไม่เข้าเกณฑ์
ของนโยบายสิ นเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุ งนโยบายสิ นเชื่อ
- หน่ วยงานกลั่นกรองสิ นเชื่ อ มีหน้าที่ กลัน่ กรองสิ นเชื่ อที่ นาเสนอโดยสายธุ รกิ จต่าง ๆ ดู แลให้การ
อานวยสิ นเชื่อเป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสิ นเชื่อ มีโครงสร้างสิ นเชื่อที่เหมาะสม
ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ ยงสิ นเชื่ อของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุ นให้เกิดวัฒนธรรมสิ นเชื่อที่ ดี
และกระบวนการอานวยสิ นเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้
- หน่ ว ยงานบริ ห าร Portfolio มี ห น้ าที่ วิเคราะห์ แ ละเสนอแนะการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของ
Portfolio การกาหนดสัดส่ วนที่ เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งสารองหนี้ สูญในระดับ Portfolio
พัฒนาและดูแลเครื่ องมือและวิธีการที่ ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ สร้างฐานข้อมูลด้าน
สิ นเชื่อ ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
- หน่ วยงานสอบทานสินทรัพย์ เสี่ ยง มีหน้าที่สอบทานกระบวนการบริ หารสิ นเชื่อและคุณภาพสิ นเชื่อ
ประเมินความเพียงพอของการตั้งสารองหนี้ สูญ และประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ
และมาตรฐานการพิจารณาสิ นเชื่อ
- หน่ วยงานบริหารสิ นเชื่ อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริ หารจัดการหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ กาหนดกลยุทธ์พร้อมทั้ง
ดาเนินการแก้ไขและการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
- หน่ วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหน้าที่ ดาเนิ นการให้มีการฟ้ องร้อง หรื อประนี ประนอมยอม
ความ หรื อยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
- หน่ วยงานทรั พ ย์ สิ น ท าหน้าที่ บ ริ ห ารและขายทรั พ ย์สิ น รอการขายที่ ไ ด้รับ มาจากกระบวนการ
ประนอมหนี้และการฟ้องร้อง

สาหรั บ กระบวนการในการอ านวยสิ น เชื่ อ สายสิ น เชื่ อจะเป็ นผูพ้ ิ จารณาน าเสนอขออนุ ม ัติ สิน เชื่ อ และ
หน่ วยงานกลัน่ กรองสิ นเชื่อพิจารณาคาขอดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอานวยสิ นเชื่อรวมถึงพิจารณาความ
เสี่ ยงตามที่ กาหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสิ นเชื่ อ การจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ และการประเมินมูลค่า
หลักประกัน เป็ นต้น เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในการอานวยสิ นเชื่อ ในส่ วนของสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ ธนาคารมี
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงทาหน้าที่ ในการติดตามแก้ไขหนี้ ดงั กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่ วยงานอิสระที่
เกี่ ยวข้องทาหน้าที่ ในการสอบทานกระบวนการบริ หารสิ นเชื่ อและคุ ณภาพสิ นเชื่ อ ประเมินความเพียงพอของการ
สารองหนี้ สูญในกรณี ที่เป็ นสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
การพิจารณาสิ นเชื่ อ โครงสร้าง Portfolio ที่ เหมาะสม ความเพียงพอของเงิ นกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้ การ
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ดาเนิ นการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
กากับความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
ธนาคารมีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิต เช่น การกาหนดเพดานของ
ผลรวมของจานวนเงินที่ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม และระดับประเทศคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นการจากัดความสู ญเสี ยของ
เงินกองทุนโดยรวม ในกรณี ที่กลุ่มลูกค้าที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวได้รับผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสิ นเชื่ อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศคู่สัญญา
และรายงานต่อฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ หารของธนาคาร และคณะกรรมการกากับความเสี่ ยงอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ ง
การก าหนดเพดานและการติ ด ตามรายงานดังกล่าวมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ ธนาคารมั่น ใจได้ว่าในภาวะวิกฤติ จะมี
เงินกองทุนเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ งต่อไป
ธนาคารได้มีการจัดทานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในการทาธุ รกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุ รกิ จทาง
การเงินธนาคารกรุ งเทพ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุ รกิจทางการเงินที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยกาหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์และข้อจากัดในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุ งเทพ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิ นธนาคารกรุ งเทพ โดยกาหนดให้กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินธนาคารกรุ งเทพมีการบริ หาร ควบคุม ติดตามปริ มาณ
ธุรกรรมให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ธนาคารกรุ งเทพ (ในฐานะบริ ษทั แม่) กาหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรื อหน่ วยงานกากับดูแลอื่นที่ เกี่ ยวข้องกาหนด โดยบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุ งเทพมีการ
จัด ท ารายงานข้อมู ลการทาธุ รกรรมระหว่างกัน ต่อ คณะกรรมการกากับ ความเสี่ ยงของกลุ่ม ธุ รกิ จทางการเงิ น และ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปั ญหาที่ อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ จะเกิดความเสี ยหาย
ร้ายแรงขึ้น
อัตราส่ วนคุณภาพสิ นทรัพย์ของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคาร ซึ่ งแสดงว่าธนาคารมีความมัน่ คงเมื่ อ
เที ยบกับอุตสาหกรรม โดยมีการตั้งเงินสารองเพื่อรองรับความเสี ยหายจากความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ ออย่างเพียงพอ โดย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
*

อัตราส่ วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อสิ นเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่ วนหนี้ สูญต่อสิ นเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสิ นเชื่ อรวม**
อัตราส่ วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่ วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต*/**

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
8.2%
8.4%
0.9%
0.5%
3.9%
3.4%
0.2%
0.2%
186.8%
220.2%

* ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต คานวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตของเงินให้สินเชื่อและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้งภาระ
ผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน (ก่อนการเริ่ มใช้ TFRS 9 คานวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้สินเชื่อ)

** รวมเงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

นอกจากนี้ การเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง “เครื่ องมือทางการเงิน” (TFRS9) ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกันเงินสารองจากเดิมที่ใช้แนวคิด Incurred Loss หรื อสารองจาก
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้ว เป็ นแนวคิด Expected Loss หรื อสารองเผื่อความเสี ยหายที่ “คาดว่า” จะเกิ ดขึ้นหรื ออาจ
เกิดขึ้น โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน ซึ่ งหมายความว่า แม้ลูกหนี้ จะยังไม่เริ่ มต้นค้างชาระ
แต่หากพบข้อบ่งชี้วา่ ลูกหนี้ มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ หลักการใหม่น้ ี กาหนดให้ตอ้ งกัน
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เงินสารองหรื อค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Loss) เพื่อรองรับความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ที่ ลูกหนี้ อาจผิดนัดชาระในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งตลอดอายุสัญญาที่ เหลืออยูข่ องสิ นเชื่ อนั้น รวมถึงกาหนดให้แต่ละ
ธนาคารต้องพิจารณาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคต ภายใต้สมมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมถึงปั จจัยอื่นที่ อาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ที่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ขณะ อันอาจส่ งผลให้ปริ มาณการกันสารองมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาถึงแม้วา่ คุณภาพสิ นทรัพย์โดยรวม
ของธนาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดชั้นหนี้ ต้ งั แต่ปี 2563 เป็ นต้นไป จึงเปลี่ยนแปลงเป็ นการจัดชั้น 3 ระดับ หรื อ 3 Stage สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยที่ Stage 1 (Performing) คื อ ลูกหนี้ ที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ Stage 2 (Under-Performing) คือ ลูกหนี้ที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ และ Stage 3
(Non-Performing) คือ กลุ่มลูกหนี้ ที่มีการด้อยค่าหรื อเป็ นลูกหนี้ ดอ้ ยคุ ณภาพ ซึ่ งจากความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่ งผลให้นิยามของลูกหนี้ Stage 2 (Under-Performing) มีขอบเขตที่ กว้างกว่าลูกหนี้ ช้ นั ควรระวังเป็ น
พิเศษ (Special Mention : SM) โดยหมายรวมถึงลูกหนี้ ที่ยงั ไม่เริ่ มต้นมีการค้างชาระด้วย จึงอาจเป็ นไปได้ที่จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของการจัดชั้นดังกล่าวอันเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งของมาตรฐานฯ ข้างต้น ส่ งผลกระทบต่ออัตราส่ วน
คุณภาพสิ นทรัพย์ ทั้งนี้ ธนาคารได้ดาเนิ นการติดตามความเสี่ ยงของลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด ตามหลักการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจปั จจุบนั รวมถึงการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลกในวงกว้าง อันนาไปสู่ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ นเชื่อโดยรวมของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารยังคงให้ความสาคัญในการดูแลกระบวนการอานวยสิ นเชื่อและการ
ติดตามความเสี่ ยงของลูกหนี้ ควบคู่ไปกับการรักษาระดับเงินสารองหรื อค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ดงั กล่าว ซึ่ งจะสามารถรองรับความ
ต้องการด้านสิ นเชื่ อของภาคธุรกิจและภาคครัวเรื อนที่ เริ่ มปรับตัวเพิ่มขึ้น อันส่ งเสริ มต่อการฟื้ นตัวของกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจต่อไป
ความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวของเงินให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่ อ หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารให้สินเชื่อ ลงทุน
ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้ หรื อภาคธุรกิจใดเป็ นจานวนสู งมาก ซึ่ ง
หากเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นจะส่ งผลต่อฐานะและความสามารถในการดาเนิ นงานของธนาคารอย่างมี นัยสาคัญ โดย
สามารถแบ่งความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่
การกระจุกตัวภาคธุรกิจ และ Country and Transfer
ส าหรั บ ความเสี่ ยงด้านการกระจุ ก ตัวของลู ก หนี้ รายใหญ่ ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ยงด้านการกระจุ ก ตัว
ประเภทนี้ ด้วยการควบคุมให้ภาระความเสี่ ยงของลูกหนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อโครงการใดโครงการหนึ่ งมีมูลค่ารวม
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และควบคุมให้คู่สัญญาทุกราย ที่มีสัดส่ วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนและ
ภาระผูกพันของกลุ่มลูกหนี้ ที่มียอดภาระความเสี่ ยงเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร ต้องมีภาระความ
เสี่ ยงรวมกันไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวภาคธุรกิจ ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วย
การจัดรวมกลุ่มภาระความเสี่ ยงให้เป็ นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ประเมินระดับความเสี ยหายที่
อาจเกิ ดขึ้นในภาวะตกต่าของแต่ละภาคธุรกิจ แล้วจัดสรรเพดานภาระความเสี่ ยงให้แก่แต่ละภาคธุรกิจเพื่อจากัดมิให้
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เกิดความเสี ยหายต่อเงินกองทุนสู งกว่าที่ธนาคารยอมรับได้หากเกิดภาวะตกต่าขึ้นในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ ง โดย
ธนาคารได้มีการรายงานและทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ธนาคารมี การกระจายตัวของการ
ดาเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจด้วยสัดส่วนที่สนับสนุนให้ธนาคารมีการดาเนินงานอย่างมัน่ คง
สาหรับความเสี่ ยง Country and Transfer ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงนี้ ด้วยการประเมินระดับความเสี่ ยงใน
กรณี ที่ประเทศคู่สัญญาประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ สังคม หรื อการเมืองในระดับที่ สูงกว่าปกติ แล้วกาหนดเพดาน
ภาระความเสี่ ยงแก่ประเทศคู่สญ
ั ญาโดยพิจารณาความจาเป็ นด้านธุรกิจประกอบด้วย เพื่อจากัดมิให้เกิดความเสี ยหายต่อ
เงินกองทุนสู งกว่าที่ธนาคารยอมรับหากเกิดเหตุการณ์ในประเทศคู่สญ
ั ญาที่อาจส่ งผลต่อผลประโยชน์ทางการเงินของ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติ ดตาม รายงาน และประเมินระดับความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญาหลักอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวนโยบายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการ
กระจายตัวของภาระความเสี่ ยงในต่างประเทศในระดับที่ เหมาะสมกับ ระดับความเสี่ ยงและโอกาสทางธุ รกิ จของ
ประเทศคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ
3.4 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสี ยหายเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสาร
ทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ยงด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บริ การทางการเงินแก่ลูกค้า และ/หรื อสถาบันการเงิน ได้แก่
การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้ อขายตราสารหนี้ รวมถึงการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาซื้ อขาย
เงิ น ตราต่ างประเทศล่ ว งหน้า (Foreign Exchange Forward) สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ยต่ างสกุ ล เงิ น (Cross
Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Swap) เป็ นต้น ซึ่ งธนาคารต้องบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงที่เกิดจากธุรกรรมของลูกค้าเหล่านี้ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยการป้ องกันหรื อปรับลดความเสี่ ยง นอกจากนั้น
ความเสี่ ยงด้านตลาดยังเกิดจากฐานะทางสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์หลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ การจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ ยงรวมของธนาคาร ธนาคาร
มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง และมีการกาหนดมาตรวัดและเพดานความเสี่ ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะ
และความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงานที่ มีบทบาทหลักในการบริ หาร ติดตาม และ
ควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
•

คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้สิน มี หน้าที่ กาหนดและทบทวน นโยบายและแนวทางการ
บริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุมความ
เสี่ ยงด้านตลาดและความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงและคณะกรรมการธนาคารกาหนด

•

สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ดาเนิ นกลยุทธ์ทางการค้าโดยการซื้ อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซื้ อขายตราสารหนี้ และตราสารอนุพนั ธ์ ตลอดจนบริ หารความ
เสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อให้ระดับความ
เสี่ ยงอยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินกาหนดและ
ธนาคารยอมรับได้
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•

หน่ วยงานความเสี่ ยงด้ านตลาด สายบริหารความเสี่ ยง เป็ นผูบ้ ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และ
ควบคุ ม ความเสี่ ยงให้อ ยู่ภ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่ ก าหนด โดยรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ห าร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินเป็ นประจา ตลอดจนนาเสนอการปรับปรุ งนโยบาย มาตรวัด และเพดานความ
เสี่ ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ แผนธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี ที่ผา่ นมาการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ไปทัว่ โลกเป็ นหนึ่งในปั จจัยเสี่ ยงหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน
โลก ในช่ ว งไตรมาสที่ 1 การแพร่ ร ะบาดซึ่ งเกิ ด ขึ้ น อย่างรวดเร็ วและเริ่ ม ควบคุ ม ไม่ ได้ จนหลายประเทศต้อ งใช้
มาตรการเว้นระยะห่ างและมาตรการปิ ดเมืองอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาด ธนาคารกลางหลายแห่ งดาเนิ น
มาตรการผ่อนคลายทางการเงิ น แบบที่ ไม่เคยเป็ นมาก่ อน โดยใช้ม าตรการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ ย มาตรการเข้าซื้ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และอัดฉี ดสภาพคล่อง เพื่อประคองเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ความ
กังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก ส่ งผลให้ตลาดการเงินทัว่ โลกผันผวน และเกิดความต้องการสภาพคล่อง
สกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ธนาคารกลางหลายแห่ งจึงเข้าช่วยเหลือโดยการอัดฉี ดสภาพคล่องสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มเติม
เข้าไปในตลาด แม้วา่ ในไตรมาสที่เหลือของปี สถานการณ์ระบาดของไวรัสในหลายประเทศบรรเทาลง และเศรษฐกิจ
โลกเริ่ มฟื้ นตัวได้แต่ยงั ไม่สามารถกลับไปสู่ ระดับเดียวกันกับก่อนเกิดการระบาด อีกทั้งยังมีการระบาดระลอกใหม่ใน
หลายประเทศและทาให้ทางการต้องใช้มาตรการปิ ดเมืองอีก ธนาคารกลางหลายแห่ งจึงมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับต่าต่อไปเป็ นเวลานาน
ปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ยงั คงต้องติดตามต่อไป ได้แก่ (1) สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ซึ่ งส่ งผลให้
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกยังเผชิญความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง ตราบใดที่ วคั ซี นยังไม่สามารถผลิตหรื อกระจายให้กบั
ประชากรโลกได้อย่างเพียงพอ (2) การดาเนิ นนโยบายของสหรัฐอเมริ กา ภายใต้การบริ หารงานของประธานาธิ บดีคน
ใหม่ที่อาจมีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ (3) ความตึงเครี ยดทางการค้า และ
สงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กา (4) ฐานะขาดดุลทางการคลังและหนี้ สาธารณะของหลายประเทศที่
เพิ่มขึ้ นมากตั้งแต่มีวิกฤติ โควิด-19 โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิ จหลัก (5) ผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
อังกฤษและสหภาพยุโรป หลัง Brexit มีผลอย่างเป็ นทางการ และ (6) สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยซึ่ ง
เป็ นความเสี่ ยงต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่ งปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้น อาจส่ งผลต่อความผันผวน ของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศและตลาดการเงิน ส่ งผลให้อตั ราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสาร และราคาสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ มีความผันผวนมากขึ้น
ธนาคารแบ่งการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของการทาธุรกรรม เป็ น 2 ส่วน คือ ความเสี่ ยง
ด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า และความเสี่ ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
3.4.1 ความเสี่ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้ า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่ องมือทางการเงินที่ธนาคารถือครองไว้ในระยะสั้น โดยมีเจตนาเพื่อค้า
เพื่อขายต่อ เพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรื อเพื่อหากาไรจากความแตกต่างของราคาในหลายตลาด
(Arbitrage) รวมทั้งเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของฐานะอื่น ๆ ในบัญชี เพื่อการค้า ความเสี่ ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี เพื่อ
การค้าที่สาคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า เกิดจากการที่ธนาคารถือครองธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราดอกเบี้ยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้า ทากาไรในระยะสั้น หรื อเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า เช่น
ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรื อสกุลเงิน เป็ นต้น
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยส่ งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะที่ธนาคารถือครองและอาจเกิ ดผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ยได้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการที่ธนาคารมีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรื อขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ ง เช่น การทาธุรกรรมปริ วรรตเงินตรา การลงทุน
การให้สินเชื่ อ การกูย้ ืม การก่อภาระผูกพัน รวมถึงการใช้อนุ พนั ธ์ทางการเงินที่ เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงเพื่อใช้ควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า ได้แก่ Value-at-Risk
Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็ นต้น โดยให้ มี การติ ดตามและรายงานสถานะความเสี่ ยงต่ อฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง เป็ นประจา Value-at-Risk (VaR) เป็ นมาตรวัดที่ ใช้หลักการทาง
สถิติในการประเมินความเสี ยหายสู งสุ ดที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ ยงและราคาต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลา
และระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนด
นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ สาหรับฐานะใน
บัญชีเพื่อการค้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อใช้ประเมินความเสี ยหายสู งสุ ดที่ อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน
มากกว่าปกติ หรื อมี วิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจฐานะความเสี่ ยง จุ ดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงด้านตลาดได้ดียงิ่ ขึ้น
สาหรับฐานะในบัญชี เพื่อการค้าของธนาคารในปี 2563 ค่าเฉลี่ยของ VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินด้วย
วิธี Historical Simulation ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 เท่ากับ 500 ล้านบาท
3.4.2 ความเสี่ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสี่ ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ
ราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่ สินทรัพย์ หนี้ สิน
และรายการนอกงบดุลที่อยูใ่ นบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรื อการครบกาหนดสัญญา
ไม่ตรงกัน หรื อ เมื่ ออัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ งของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ น มี การเปลี่ ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมี
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ/หรื อมูลค่าของผูถ้ ือหุน้
ในการควบคุมความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารกาหนดเพดานความเสี่ ยงของ
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Economic Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติ ฐานการเปลี่ ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นและลดลงทันทีร้อยละ 1.00
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสร้างของสิ นทรัพย์และหนี้ สินให้สอดคล้อง
กับ ทิ ศ ทางของอัต ราดอกเบี้ ยที่ ค าดการณ์ ใ นอนาคต โดยค านึ ง ถึ งรายได้ด อกเบี้ ยสุ ท ธิ แ ละมู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนไป และอาจใช้อนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ต่างสกุลเงิ น เป็ นต้น ในการป้ องกันหรื อปรับลดความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยให้อยู่ภายในเพดานความเสี่ ยง ตาม
แนวทางที่ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินกาหนด นอกจากนั้น ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ
สาหรั บ ความเสี่ ยงด้านอัต ราดอกเบี้ ยในบัญ ชี เพื่ อการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ ง เพื่ อสะท้อนจุ ด อ่อนหรื อ
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ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ส ถานการณ์ จ าลองภาวะวิก ฤติ ต่ าง ๆ และน าผลลัพ ธ์ ที่ ได้ไปปรั บ ปรุ งการบริ ห าร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้ าหมายรายได้ตามแผน
ธุรกิจและมีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ในระดับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี้
สกุลเงิน

31 ธันวาคม 2563
(1,713)
1,084
683
55

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้

หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
(123)
1,802
521
2,200

(2) ความเสี่ยงของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุน
ความเสี่ ยงของฐานะที่ เกี่ ยวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของตราสารทุน และมีผลทาให้ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างรายได้ท้ งั ในรู ปของ
เงินปั นผล กาไรจากส่ วนต่างของมูลค่าในระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จหลัก
ของธนาคารด้วยการสร้างความสัม พันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และสร้างเครื อข่ายกับพันธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพื่อรับ
ชาระหนี้คืนในรู ปของหลักทรัพย์ในกรณี ที่มีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ธนาคารมีความเสี่ ยงจากการลงทุนในฐานะที่
เกี่ ยวข้องกับตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ และการลงทุนในสิ นทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้นเพื่อกระจาย
ความเสี่ ยง สร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาของตลาดทุ นไทย เช่น กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็ นต้น
ธนาคารกาหนดนโยบายการลงทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ยงในตราสารทุ น เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการ
ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยกาหนดวิธีการประเมินความเสี่ ยงแยก
ตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤติอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่
อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการควบคุมสัดส่ วนของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ต่อเงินกองทุนให้อยูภ่ ายในเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และเกณฑ์ภายในของธนาคาร
3.5 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการที่ ธนาคารไม่สามารถชาระหนี้ สินและภาระ
ผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุนที่เหมาะสม
และเพียงพอที่ จะชาระภาระผูกพันทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ในขณะเดี ยวกัน ยังสามารถนาเงินทุนไปบริ หารเพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออานวยด้วย
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่สาคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของ
เงินทุนของธนาคาร การแข่งขันของธนาคารพาณิ ชย์รวมถึงผูเ้ ล่นที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากโดยเฉพาะ
เงินฝากที่มีตน้ ทุนต่ าและเงิ นฝากลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะการแข่งขันให้บริ การเงินฝากดิ จิทลั ด้วยการเปิ ดบัญชี ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ สูงขึ้ นในภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต่า และการขยายตัวของสิ นทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร
3 - 12

แบบ 56-1
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
เป็ นผูก้ าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ โดยมี
สายบริ หารการเงินเป็ นหน่ วยงานหลักทาหน้าที่ บริ หารกระแสเงิ นสดและฐานะสภาพคล่องประจาวัน ติดตามภาวะ
ตลาดเงิ น และการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยด้านอัตราแลกเปลี่ ยนและอัตราดอกเบี้ ย และคาดการณ์ แนวโน้ม รวมถึ ง
ดาเนิ นกลยุทธ์การบริ หารสภาพคล่องตามแนวทางที่ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินกาหนด หน่ วยงาน
ความเสี่ ยงด้านตลาด สายบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูบ้ ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสี่ ยงที่ กาหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินเป็ นประจา อย่างน้อย
เดือนละครั้ง
ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า ซึ่ ง
มีการกระจายตัวดีท้ งั ในด้านประเภทลูกค้าผูฝ้ าก ประเภทเงินรับฝาก และอายุครบกาหนด นอกจากนี้ ธนาคารบริ หาร
สภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่ งรวมถึงตลาดซื้ อขายล่วงหน้าและตลาดซื้ อคืน
(Swap and Repurchase Market) โดยอาจดาเนิ นการระดมเงินทุน หรื อลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงิ นบาท และ
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นต้น ธนาคารมุ่งดาเนิ นการให้มีตน้ ทุนและมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสมตาม
สภาพตลาดและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริ หารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่ งรวมถึ งการพิจารณาความเหมาะสมในการกูย้ ืมเงิ นระยะสั้นและระยะยาวจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอานวย
สิ นเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม
เงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็ น
เงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่ นทั้งใน
ภาวะปกติและในกรณี เกิ ดวิกฤติ โดยธนาคารดารงอัตราส่ วนสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และหน่ วยงานกากับดู แลในแต่ละประเทศที่ ธนาคารมีการดาเนิ นงานประกอบการ และตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินกาหนด
ธนาคารประเมิ น ติ ด ตาม และควบคุ มความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อ งโดยใช้ม าตรวัดและเพดานความเสี่ ยง
ประเภทต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิท้ งั ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มาตรวัด
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) เป็ นต้น LCR เฉลี่ยของธนาคารในไตรมาสที่ 4 ปี
2563 ซึ่ งคานวณจากข้อมูลสิ้ นเดื อนในระหว่างไตรมาส เท่ากับร้อยละ 291 เกินกว่า LCR ขั้นต่าตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนดที่ร้อยละ 100
ธนาคารมีการกาหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารได้ตระหนักถึงการก่อตัวของวิกฤติ
สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะของธนาคารและปั จจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
แวดล้อมภายนอก เพื่อให้ธนาคารสามารถป้ องกันและบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบภาวะ
วิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยกาหนดสถานการณ์จาลองภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปั จจัย
ภายในและภายนอก ซึ่ งแบ่ งออกได้เป็ น 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติที่เกิ ดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิ ดกับ
ระบบสถาบันการเงินและส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิ ดจากทั้ง 2 ปั จจัยข้างต้น
พร้อมกัน ในแต่ละสถานการณ์จาลองจะมีการสมมติให้กระแสเงินสดรับ-จ่ายมีความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกค้า
ถอนเงินฝากหรื อมีการเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สิ นทรัพย์ที่
มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลงและทาให้ตอ้ งขายในราคาต่ ากว่าราคาตลาด ภาระในการสนับสนุ น
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บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็ นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่องในปี 2563 แสดงให้เห็นว่าธนาคาร
ยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่องได้ท้ งั 3 กรณี
ธนาคารมี ก ารจั ด ท าแผนรองรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ นเพื่ อ รองรั บ ในกรณี เกิ ด วิ ก ฤติ ส ภาพคล่ อ ง (Liquidity
Contingency Plan) ที่ กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สัญญาณ
เตื อ นภัยภาวะวิก ฤติ ส ภาพคล่อง ตลอดจนขั้น ตอนการด าเนิ น การเพื่ อที่ จะสามารถรั บ มื อกับ สถานการณ์ ได้อย่าง
ทันท่วงที และประสบความสาเร็ จในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้น ธนาคารมี Global Medium
Term Notes (GMTN) Program ซึ่ งทาให้ธนาคารมีความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก
ตลาดทุนได้อย่างรวดเร็ วและคล่องตัว
3.6 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย อันเนื่ องมาจากความไม่เพียงพอ
หรื อความบกพร่ อง ของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรื อจากเหตุการณ์ความ
เสี่ ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ ยง
ด้านชื่อเสี ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ที่สาคัญของธนาคารประกอบด้วย
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่
•

ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรและระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่ ง
รวมถึงกระบวนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการดาเนิ นธุรกิจ และกระบวนการในการดูแลบุคลากร
ของธนาคาร

•

บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจานวนบุคลากร คุณสมบัติ และประสิ ทธิภาพของ
บุ คลากร ซึ่ งรวมไปถึ งคุ ณภาพการให้บริ การและการดู แลลูกค้า ความรู ้ ความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การซึ่งมีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น และการนาเสนอขายต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

•

ระบบงานต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรับการดาเนิ นธุรกิจ
ของธนาคาร และความซับซ้อนของระบบงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงได้ เป็ นต้น

ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
•

พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรื อฉ้อโกงทรัพย์สินหรื อข้อมูลของธนาคาร การฟอกเงิน
เป็ นต้น

•

สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ ความไม่สงบต่าง ๆ ที่ อาจมี ผลทาให้ทรัพย์สินของ
ธนาคารเสี ยหายได้ รวมถึงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรื อโรคอุบตั ิใหม่ ที่แพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทาให้มีผูเ้ จ็บป่ วยเสี ยชี วิตและส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานตามปกติตอ้ ง
หยุดชะงักหรื อเปลี่ยนรู ปแบบไป

•

การตรากฎเกณฑ์ ใ หม่ หรื อ เพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ เดิ ม ของทางการและผู ้ก ากับ ดู แ ลต่ าง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้นทัว่ โลก ส่ งผลให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญเพื่อให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ที่ตราใหม่หรื อเพิ่มเติมปรับปรุ งนั้น
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ธนาคารตระหนักดีวา่ การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่ดี เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจให้บรรลุผล
สาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมปั จจุบนั ทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่ งมีความไม่แน่ นอน
ธนาคารจึงให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และครอบคลุมการดาเนิ นงาน
ทัว่ ทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมื อกับสถานการณ์ ที่ไม่คาดคิ ดดังกล่าวได้อย่างทันกาล
รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การและการดูแลลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ เหมาะสม การเสริ มสร้างความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ ช่ องทางการให้บริ การทาง
อิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทลั ต่าง ๆ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการทุจริ ตที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคาร เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ เป็ นต้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อลูกค้าของ
ธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ ยง สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ความเสี่ ยงอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริ การต่อลูกค้า
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ ครอบคลุมถึงการนิ ยามความเสี่ ยง การประเมิ นความเสี่ ยง การดูแล
ติดตามความเสี่ ยง ตลอดจนการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงใน
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง และกาหนดมาตรการบริ หารและติดตามควบคุมความเสี่ ยง
ให้อยู่ในระดับ ที่ กาหนด โดยการจัดสรรทรั พยากรอย่างเหมาะสม และสร้ างวัฒ นธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการภายในธนาคาร
หลักการส าคัญ ในการบริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การของธนาคารเริ่ มจากการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการแก่ พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง และปลูกฝั งวัฒนธรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการภายในธนาคารให้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการทางธุ รกิ จด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
ต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยเครื่ องมือหลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Tools for Operational Risk Management)
ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment : RCSA) เพื่อระบุความ
เสี่ ยงด้านปฏิ บัติก ารได้อย่างครบถ้วนถู กต้อ ง และสามารถประเมิ น ความเสี่ ยงและประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม
ตลอดจนวิเคราะห์ รายละเอี ยดเพื่ อหาแนวทางที่ เหมาะสมในการลดความเสี่ ยง และดาเนิ น การลดความเสี่ ยงตาม
แนวทางที่ เลือกแล้ว โดยมีการติดตามความคืบหน้าและระดับความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้ติดตามความ
เสี่ ยง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี ยหายที่ เกิดจากความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บัติการ (Loss Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลสาคัญให้ธนาคารน ามาประมวลและวิเคราะห์ พิ จารณามาตรการป้ องกัน
ควบคุม และ/หรื อลดความเสี่ ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอ
ธนาคารมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารจาก
ทั้งสายธุรกิจและสายสนับสนุน โดยมีหน้าที่สนับสนุนและควบคุมดูแลการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
และการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็ นไปตามนโยบายของธนาคาร
ธนาคารมีหน่ วยงานความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ สังกัดสายบริ หารความเสี่ ยง เพื่อดูแลการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บัติ การ เช่ น การติ ด ตามและสนับ สนุ น ทุ ก หน่ ว ยงานให้ด าเนิ น การตามระบบการบริ ห ารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิ บตั ิการภายในหน่ วยงานของตน การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในระดับภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนว
ทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ การคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการภายใต้หลักเกณฑ์ Basel การดูแลระบบและวิเคราะห์ขอ้ มูลเหตุการณ์ความเสี ยหายที่เกิดจาก
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ความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การ (Loss Data) เป็ นต้น หน่ วยงานบริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการมี การประสานงานกับ
หน่ วยงานกากับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่ วมกันวิเคราะห์ และกาหนดแนว
ทางการบริ หารควบคุม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและกระบวนการควบคุมภายใน
ของธนาคาร
ธนาคารมี การบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ธนาคารสามารถดาเนิ นธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นต่าง ๆ ที่ทาให้การปฏิบตั ิงานตามปกติตอ้ งหยุดชะงัก
โดยธนาคารมีนโยบายการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy) ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร อีก
ทั้งมีการกาหนดมาตรฐาน และกรอบการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (BCM Framework) ในการพิจารณาทบทวนและ
จัดทาแผนรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมและ
พร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดให้มีการฝึ กซ้อมทดสอบเป็ นประจาทุกปี
3.7 ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงาน รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
ปั จ จัย ความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส าคัญ ของธนาคารประกอบด้ว ย ปั จ จัย ภายใน ได้แ ก่
ความสามารถและความซับซ้อนของระบบงานและเทคโนโลยีที่ธนาคารนามาใช้เพื่อการดาเนิ นธุรกิจ การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบงานและข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ความถูกต้องแม่นยาของ
การประมวลผล การพัฒนาความรู ้และความสามารถของบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างเพียงพอของบุ คลากร ซึ่ งรวมถึ งความเสี่ ยง
เกี่ ยวกับการทุจริ ตหรื อการละเลยการปฏิ บตั ิงาน สาหรับปั จจัยภายนอก ได้แก่ ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber Risk) ซึ่ งมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีรูปแบบที่ หลากหลาย และมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนั้น ใน
ปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของห่ วงโซ่ธุรกิจที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยี การเชื่อมโยงข้อมูล
ธุ รกิ จ เชื่ อมโยงความเสี่ ยงของธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี และการจัดการความปลอดภัยข้อมูลในการทาธุ รกิ จ
กลายเป็ นปั จจัยที่ สร้างโอกาสและความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ ตามภูมิทศั น์ทางธุรกิจซึ่ งกาลังมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญใน
ด้านการเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk :
IT Risk) และความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Information Security and Cyber Security) ธนาคารจึ ง ได้ก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management Policy) ปรับปรุ งนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ให้ครอบคลุมความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ และดาเนิ นการยกระดับความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการกากับดูแลและบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร โดยการสร้างกรอบการดาเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปรับปรุ งเทคโนโลยีดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยให้ทนั สมัยและครอบคลุมการจัดการเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินความเสี่ ยงตามสถานการณ์ อย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักและความรู ้
ความสามารถด้านความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั บุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การของธนาคารอยูเ่ ป็ น
ประจา พัฒ นาแผนการรั บ มื อภัยไซเบอร์ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่ อลดผลกระทบได้อ ย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ท ธิ ภาพ
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ตลอดจนเสริ มสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือและจัดการความเสี่ ยงทาง
ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิผลมากขึ้น
3.8 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเป็ นแหล่งเงินทุนที่มีความสาคัญมากในการดาเนิ นธุ รกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการ
เงินกองทุนอย่างมีประสิ ทธิ ผล สะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน และส่ งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของ
สถาบันการเงินนั้น ๆ
โครงสร้างเงินกองทุนตามประกาศหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็ น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)
•

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย
1) ทุนชาระแล้ว
2) ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
3) ทุนสารองตามกฎหมาย
4) เงินสารองที่จดั สรรจากกาไรสุทธิ
5) กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
6) ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
8) รายการหักต่าง ๆ อาทิ ค่าความนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นต้น

•

เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ นับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

•

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1) ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิระยะยาวที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2) เงินสารองทัว่ ไป (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิต
3) ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ทั้งนี้ ในการนาแนวทาง Basel III มาบังคับใช้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยมีการผ่อนปรน สาหรับตราสารหนี้
ด้อยสิ ทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่ องความสามารถในการ
รองรั บ ผลขาดทุ น (Loss Absorption) ในกรณี ที่ ธ นาคารไม่ ส ามารถด าเนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ (At the Point of Nonviability) กล่าวคือไม่มีเงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็ นหุน้ สามัญหรื อตัดเป็ นหนี้สูญ เมื่อทางการตัดสิ นใจจะเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ทยอยลดนับเป็ นเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
เริ่ มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565
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เงิ นกองทุ นในระดับกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีดงั นี้
31 ธันวาคม 2563
431,381
407,621
23,760
70,686
502,067

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
406,529
406,463
66
72,211
478,740

ปั จจัยความเสี่ ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท ปริ มาณและคุณภาพของสิ นทรัพย์เสี่ ยง
และความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจทาให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมถึงเงินลงทุน
ที่ มีคุณภาพลดลงและ/หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ เงิ นลงทุ น และ/หรื อหลักประกันลดต่ าลง ทาให้สินทรัพย์เสี่ ยงของ
ธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลกาไรของธนาคาร และทาให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะนาไปสู่
ระดับของเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงที่ลดลงด้วย
ในการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้ าหมายที่จะดารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียง
พอที่ จ ะสนับ สนุ น ยุท ธศาสตร์ ก ารขยายธุ ร กิ จ ภายใต้ก รอบความเสี่ ยงที่ ยอมรั บ ได้ข องธนาคาร และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด
กระบวนการบริ ห ารเงิ นกองทุ นของธนาคารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ
โดยมีการประเมินความเสี่ ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy
Assessment Process) ซึ่ งเป็ นการประเมินความเสี่ ยงทั้งหมดที่มีนยั สาคัญแบบมองไปข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารสามารถ
บริ หารความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ และมีระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
ธนาคารคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
โดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) ส าหรั บ ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต ความเสี่ ย งด้านตลาด และความเสี่ ย งด้าน
ปฏิบตั ิการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเป็ น 3 อัตราส่ วน ได้แก่ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ า
กว่าร้ อ ยละ 6.00 และอัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ทั้งสิ้ น ต่อ สิ น ทรั พ ย์เสี่ ยง ไม่ ต่ ากว่าร้ อ ยละ 8.50 และก าหนดการด ารง
เงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม เพื่ อ รองรั บ ผลขาดทุ น ในภาวะวิก ฤติ (Capital Conservation Buffer) โดยให้ ด ารงอัต ราส่ ว น
เงินกองทุนส่ วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป รวมทั้งกาหนดให้ธนาคารในฐานะ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ ยงเชิ งระบบต้องดารงเงินกองทุ นส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี ยหาย (Higher Loss
Absorbency) ในรู ปของเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่ วน
เงินกองทุนขั้นต่าอีกร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคาร
ต้อ งด ารงอัต ราส่ วนเงิ น กองทุ น ชั้น ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อ สิ น ทรั พ ย์เสี่ ย ง มากกว่าร้ อ ยละ 8.00 อัต ราส่ ว น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง มากกว่าร้อยละ 9.50 และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง มากกว่า
ร้อยละ 12.00
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แบบ 56-1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์
เสี่ ยง ที่ร้อยละ 14.89, 15.76 และ 18.34 ตามลาดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 17.01, 17.01 และ
20.04 ตามลาดับ ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารอยูใ่ นระดับที่สามารถรองรับการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว
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แบบ 56-1
4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี ทรัพย์สินประเภท ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ น
เจ้าของโดยไม่ติดภาระจานองหรื อจานา ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
40,313
27,490
14,795
9,040
4,022
3,605
4,811
352
757
619
65,050
40,754

ประเภท
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อื่น ๆ
รวม

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ธนาคารมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์และธุรกิจที่สนับสนุน
การให้บริ การของธนาคาร โดยธุรกิจนั้นต้องมีแนวโน้มการประกอบการที่ดีและมีความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้
ในการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ บางกรณี ธนาคารจะพิจารณาอนุมตั ิให้ธุรกิจนั้นแปลงหนี้ เป็ นทุนเพื่อเป็ นการแก้ไขหนี้ มี
ปั ญหา ทั้งนี้ การลงทุ นของธนาคารจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ของทางการ ซึ่ งพระราชบัญญัติธุรกิ จ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 กาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ลงทุนในบริ ษทั จากัดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วของบริ ษทั หากเกินกว่านี้ตอ้ งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในเรื่ องการถือหุ ้นในกิจการอื่นนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่า เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างเสถียรภาพ
และความมัน่ คงให้กบั ระบบสถาบันการเงินโดยรวม และรักษาความเชื่อมัน่ ของผูฝ้ ากเงินต่อสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงจากการที่สถาบันการเงินมีการลงทุนในธุรกิจอื่น อันเนื่องจากการที่
ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ ธนาคารแห่ งประเทศไทยจึงได้ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่อควบคุมให้สถาบันการเงินมีการลงทุนเฉพาะในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุน และให้ธนาคาร
ถือหุ ้นได้โดยสาหรับบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่ม ต้องถือในสัดส่ วนตั้งแต่ร้อยละ 50 และมีอานาจในการควบคุม และธนาคาร
แห่ งประเทศไทยจะทาการกากับบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่ม ทั้งในเรื่ องของการดารงเงินกองทุนของกลุ่ม และการควบคุมการ
ให้สินเชื่อ การลงทุนและการก่อภาระผูกพันในภาพรวมของกลุ่ม แต่หากธนาคารมีการลงทุนในธุรกิจการเงินโดยไม่
นับรวมในกลุ่ม ธนาคารต้องถูกหักเงินกองทุนตามจานวนเงินลงทุน ซึ่ งเป็ นการเพิ่มต้นทุนในการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม
การกากับแบบรวมกลุ่มดังกล่าว เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ธนาคารเพิ่มขอบเขตของบริ การทางการเงินที่ จะให้กบั ลูกค้า
โดยการสร้ างกลุ่ มธุ รกิ จการเงิ น แต่ท้ ังนี้ ธนาคารต้อ งมี ห น้าที่ ในด้านการกาหนดนโยบายและกลยุท ธ์ และต้องมี
มาตรการในการควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่ม

4-1

แบบ 56-1
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารไม่มีคดีขอ้ พิพาทซึ่ งยังไม่สิ้นสุ ดและอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์
ของธนาคารที่มีจานวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ สุทธิตามงบการเงิน
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แบบ 56-1
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่
บัวหลวงโฟน
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิ ชย์
เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
0107536000374
1333 หรื อ 0-2645-5555
0-2231-4890
www.bangkokbank.com

หลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

จานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็ น
จานวน 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
จานวน
1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ

จานวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็ น
จานวน 1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

บุคคลอ้ ำงอิงอื่น ๆ
•

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
SETContactCenter: www.set.or.th/contactcenter
โทรศัพท์ 0-2009-9999

•

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้
หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ

•

อัตรำดอกเบีย้
5.000%
4.050%
4.450%
3.733%
5.000%

วันครบกำหนดไถ่ ถอน
3 ตุลาคม 2566
19 มีนาคม 2567
19 กันยายน 2571
25 กันยายน 2577
-

ผู้สอบบัญชี
นางนิสากร ทรงมณี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street,
New York, NY 10286, USA

แบบ 56-1
•

ทีป่ รึกษำกฎหมำย
นายวัชระ กาญจนวิโรจน์
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2731 โทรสาร 0-2231-5448
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2643 โทรสาร 0-2231-5448
นายสมชาย จุลนิต์ ิ
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4492 โทรสาร 0-2231-5448
นายกาพล ภู่สุดแสวง
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969 โทรสาร 0-2231-5448
พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969 โทรสาร 0-2231-5448

•

นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4981 โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bangkokbank.com

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตรำร้ อยละของ
จำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้
แล้ วทั้งหมดของบริษัท

ลำดับ

ชื่ อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้นทีถ่ ือ
(หุ้น)

1

บำงกอก แบงค์ เบอร์ ฮำด
1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
Tel. (60) 32-174-6888 Fax. (60) 32-174-6800

ธนาคาร

สามัญ

1,000,000,000

100.00

2

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
c/o Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands
Tel. 1(345) 949-8066 Fax. 1(345) 949-8080

Investment
Company

สามัญ

100,000

100.00

6-2

แบบ 56-1
ลำดับ

ชื่ อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้นทีถ่ ือ
(หุ้น)

อัตรำร้ อยละของ
จำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้
แล้ วทั้งหมดของบริษัท

3

ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด *
Bangkok Bank Building, 2nd Floor (Zone B&C), 3rd - 4th
Floor No. 7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002, The People’s Republic of China
Tel. (86-21) 2329-0100 Fax. (86-21) 2329-0168
* ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุ
ประเภทหุ น้ และจานวนหุ น้

ธนาคาร

-

-

100.00

4

ธนำคำร พีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
Gedung World Trade Center II 1st, 2nd, 21st-30th Floor,
Jl.Jend. Sudirman Kav.29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (021) 7728-9928 Fax. (021) 7728-9928
บริษัท บริหำรสิ นทรัพย์ ทวี จำกัด
325 ชั้น 1 ถนนสี ลม
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จำกัด
173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001
บริษัท หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
175 อาคารสาธรซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855
บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด1/
226 หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท ไทย เพย์ เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160

ธนาคาร

สามัญ

27,681,421,384

98.71

บริ หารสิ นทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน

สามัญ

199,999,997

100.00

ธุ รกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,079,057,700

99.91

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,996

75.00

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

2,401,522

59.77

ผูใ้ ห้บริ การระบบ
เครื อข่ายบัตรและ
ระบบโอนเงินรายย่อย
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การ
ของระบบ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลีสซิ่งและให้เช่าซื้อ

สามัญ

3,619,676

69.08

สามัญ

899,999

90.00

5

6

7
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12

บริษัท ศูนย์ ประมวลผล จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.0-2029-0200
บริษัท อุตสำหกรรมท่ อสตีมเหล็กกล้ ำ จำกัด1/
36/4 หมู่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จำกัด
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566
บริษัท อัลฟำเทค อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหำชน) 2/
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
55 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-8976
บริษัท โตโยต้ ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6763
โทรสาร 0-2636-1406
บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์ เท็กซ์ จำกัด
44 ชั้น 17 อาคารศรี จุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422
บริษัท ธนำเทพกำรพิมพ์ จำกัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918
บริษัท นันทวัน จำกัด
161 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

บริ การด้าน
คอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

กิจกรรมการจัดทา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของ
ผูใ้ ช้ (ยกเว้นโปรแกรม
เว็บเพจและเครื อข่าย)
ผลิตและจาหน่ายท่อ
เหล็กกล้า

สามัญ

11,750,000

22.17

สามัญ

95,603

19.12

ให้บริ การรับส่งข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ระหว่าง
สถาบันการเงิน

สามัญ

71,300

14.26

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

326

12.34

ให้เช่าพื้นที่ อาคาร
ร้านค้า

สามัญ

574,000

10.00

เช่าซื้อ

สามัญ

6,340,000

10.00

สิ่ งทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

การพิมพ์

สามัญ

30,000

10.00

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

2,000

10.00

13
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22

บริษัท บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400 โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422
บริษัท บำงกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 1
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860
บริษัท บำงกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติง้ จำกัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279
บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670
ASIA INSURANCE (PHILIPPINES) CORPORATION
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz,
Binondo, Manila, Philippines
Tel. (632) 8241-5201 ต่อ 131 Fax. (632) 8241-6257
บริษัท เอเซียอุตสำหกรรมหลอดไฟ จำกัด
199 หมู่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ตาบลท้ายบ้าน
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470
บริษัท แอสแพค จำกัด
39 ซอยสุ ขุมวิท 49 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-4951 ต่อ 2712
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น16
ถนนสุ ขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946
บริษัท วงศ์ ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) 1/
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150
บริษัท บำงกอก สมำร์ ทกำร์ ด ซิสเทม จำกัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

เช่าซื้อ

สามัญ

60,000

10.00

ให้บริ การที่ปรึ กษา
และการลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

ให้บริ การที่ปรึ กษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

บริ การ

สามัญ

200,000

10.00

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

ผลิตและจาหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

นาเข้า และส่งออก
เคมีภณ
ั ฑ์

สามัญ

26,000

10.00

ผลิตและจาหน่ายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

การบริ การ
การชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

400,000

10.00
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Alternative Investment
FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
Management Company
112 Robinson Road, #14-04,
Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5555 โทรสาร (65) 6576-5592
ให้บริ การที่ปรึ กษา
บริษัท บำงกอก คอนซัลติง้ พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด
ด้านการลงทุน
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนพระราม 4 แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-5

Class B
Shares

400,000

10.00

สามัญ

200

10.00

โรงแรมและภัตตาคาร

สามัญ

200,000

10.00

โฮลดิ้งส์

สามัญ

1,200,000

10.00

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สามัญ

17,584,000

10.00

ธุ รกิจบริ การ

Preference
Series A

11,682

11.68

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หรื อโซล่าร์เซลล์
ผลิต รวมทั้งจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า
กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย

สามัญ

1,111,111

10.00

สามัญ

100

10.00

บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด
137/10 สุ ขุมวิท 9 (ซอยรื่ นจิต) ถนนสุ ขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4 โทรสาร 0-2255-4660
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จำกัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339
PERENNIAL HC HOLDINGS PTE. LTD.
8 Shenton Way, #36-01, AXA Tower, Singapore 068811
Tel. (65) 6602-6800 Fax. (65) 6602-6801
Contour Pte. Ltd.
8 Cross Street, #28-80, Singapore 048424
Tel. (65) 8668-3066
บริษัท สยำม โซล่ ำร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 89 หมู่ 11 ตาบลบ้านตาล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
บริษัท ไทยดิจิดลั แพลตฟอร์ ม วิสำหกิจเพื่อสั งคม จำกัด
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทร.0-2018-6902

หมายเหตุ : 1/ บริ ษทั ล้มละลาย
2/

บริ ษทั จดทะเบียนเลิกบริ ษทั แต่ยงั ไม่เสร็ จการชาระบัญชี
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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญ 39,983,450,000 บาท จานวน 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
- หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. 6,550,000 บาท จานวน 655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
- หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว จานวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,908,842,894 หุน้
7.1.1 ในส่วนของหุน้ บุริมสิ ทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้
•

หุน้ บุริมสิ ทธิ ประเภท ก. จานวน 655,000 หุน้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติจดั สรรเพื่อเสนอขายให้กบั
ผูล้ งทุนในต่างประเทศ และ/หรื อในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ

•

หุ ้น บุ ริมสิ ทธิ ป ระเภท ข. จานวน 1,000,000 หุ ้น ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ได้มี มติ จัดสรรเพื่ อเสนอขาย
ให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ และ/หรื อในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ และ/
หรื อ หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ/หรื อหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิชนิ ดแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ และ/หรื อหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพเป็ นหุน้ สามัญได้

•

ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิท้ งั 2 ประเภทมีสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากผูถ้ ือหุน้ สามัญดังนี้
- ในกรณี ที่ มี การเลิ ก กิ จการ ผูถ้ ื อหุ ้น บุ ริม สิ ท ธิ จะได้รับ ส่ ว นแบ่ งจากเงิ น หรื อทรั พ ย์สิ น ใดๆ ที่
คงเหลือจากการชาระหนี้ หรื อการกันเพื่อชาระหนี้ ท้ งั หมดของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ ของธนาคาร
แล้ว ในลาดับก่อนผูถ้ ือหุน้ สามัญ
- ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิเต็มตามจานวนที่กาหนดก่อน ธนาคารจึงจะ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญได้

7.1.2 ในส่วนของหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 2,039,502,106 หุน้ มีการจัดสรรดังนี้
•

หุ ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ชนิ ดแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้ และ/หรื อ หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้ ซึ่ งธนาคารอาจจะ
ออก และเสนอขายต่อไปในอนาคต

•

หุ ้น สามัญ จ านวน 200,000,000 หุ ้ น จัด สรรเพื่ อรองรั บการใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญ ซึ่งธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต

•

หุน้ สามัญจานวน 459,502,106 หุน้ จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป ซึ่งรวมถึงจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิ ม ตลอดจนเจ้าของผูร้ ับผลประโยชน์ในหุ ้นสามัญซึ่ งถือโดยผูร้ ับฝากหลักทรั พย์
หรื อโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
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•

หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 440,000,000 หุ ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบันหรื อที่มี
ลั ก ษณะเฉพาะ ตามความหมายที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

•

หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 440,000,000 หุ ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิ มตลอดจน
เจ้าของผูร้ ับประโยชน์ในหุน้ สามัญ ตามสัดส่วนการถือหุน้

7.2 ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 (Record Date)
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละของ
จานวนหุ้นทั้งหมด

448,535,678

23.50

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited

98,649,920

5.17

3.

สานักงานประกันสังคม

85,852,300

4.50

4.

UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account

39,837,220

2.09

5.

State Street Europe Limited

36,715,127

1.92

6.

บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

34,287,030

1.80

7.

The Bank of New York Mellon

32,663,005

1.71

8.

Bny Mellon Nominees Limited

31,094,920

1.63

9.

Morgan Stanley & Co. International Plc.

25,988,223

1.36

State Street Bank and Trust Company

25,690,400

1.35

ผูถ้ ือหุ้นอื่น

1,049,529,071

54.97

ยอดรวมทุนในส่ วนที่ชาระแล้ว

1,908,842,894

100.00

1.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

2.

10.

ข้ อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถื อครองหุ ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 คือ 98.60%
7.3 การออกหลักทรัพย์ อื่น
ข้อมูลเกี่ยวกับหุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน

3.875%

27 กันยายน 2565

800 ล้านUSD

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
(Moody’s/S&P/
Fitch Ratings)
Baa1 / BBB+ / BBB

หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน

5.000%

3 ตุลาคม 2566

500 ล้านUSD

Baa1 / BBB+ / BBB

หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน

4.050%

19 มีนาคม 2567

600 ล้านUSD

Baa1 / BBB+ / BBB

หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน

4.450%

19 กันยายน 2571

600 ล้านUSD

Baa1 / BBB+ / BBB

หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ

9.025%

15 มีนาคม 2572

449.825 ล้านUSD

3.733%

25 กันยายน 2577

หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ

5.000%

-

1,200 ล้านUSD
750 ล้านUSD

ประเภทของหุ้นกู้
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จานวนเงิน
คงเหลือ

Baa2 / BBB / BB+
Baa3 / - / BB+
Ba1/ - / -

แบบ 56-1
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
•

นโยบายของธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อผลประกอบการของธนาคารมีผลกาไร โดยพิจารณาถึ ง
ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว ควบคู่กบั ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกาไร
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลอาจจัดสรรเป็ นเงินสารองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
•

นโยบายของบริษัทย่ อย

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละปี เป็ นสาคัญ และ
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นั้น ๆ
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8. โครงสร้ างการจัดการ

แผนภูมอิ งค์ กร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

ตรวจสอบและควบคุม

กรรมการผู้จดั การใหญ่

กิจการธนาคารในประเทศ
- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- ลูกค้าบุคคล

ปฏิบัตกิ าร

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ธุรกิจ

-

บัตรเครดิต
ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริ การ

-

กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
- บริ หารการเงิน
- วานิ ชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์
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ปฏิบตั ิการสนับสนุน

สนับสนุนและอานวยการ
-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
บริ หารความเสี่ ยง
บริ หารสิ นเชื่อ
อาคารสานักงานและทรัพย์สิน
วิจยั
ประชาสัมพันธ์
กากับดูแล

แบบ 56-1
8.1 คณะกรรมการ
โครงสร้างกรรมการของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กากับความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.

นายปิ ติ
นายเดชา
พลเรื อเอกประเจตน์*
นายโกวิทย์

สิ ทธิอานวย
ตุลานันท์
ศิริเดช
โปษยานนท์

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

นายอรุ ณ
นายสิ งห์
นายอมร
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นายพรเทพ
นางเกศินี**
นายโชคชัย
นายศิริ
นายพิเชฐ
นายชาติศิริ

จิรชวาลา
ตังทัตสวัสดิ์
จันทรสมบูรณ์
ยุคล
พรประภา
วิฑูรชาติ
นิลเจียรสกุล
จิระพงษ์พนั ธ์
ดุรงคเวโรจน์
โสภณพนิช

15
16
17
18
19

นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายจรัมพร
นายบุญส่ ง
นายทวีลาภ

แทนสถิตย์
เฟื่ องฟู
โชติกเสถียร
บุณยะสาระนันท์
ฤทธาภิรมย์

กรรมการ
ธนาคาร

กรรมการผูม้ ี
อานาจ
กรรมการ
ลงนามและ
อิสระ
ผูกพันธนาคาร

กรรมการ
บริ หาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
กากับ
ความเสี่ ยง

ประธาน

ประธาน

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

กรรมการ
กากับดูแล
กิจการ

/

ประธาน

/
/
/

ประธาน
ประธาน

/

/
/

ประธาน

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/
/
/
/
/

*พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
**นางเกศินี วิฑูรชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
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/
/

/

/
/
/
/
/

/

/

/

แบบ 56-1
8.2 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริ ห ารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมี ความหมายตามนัยของประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีดงั นี้
1. นายเดชา

ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

4. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

5. นายจรัมพร

โชติกเสถียร

กรรมการบริ หาร

6. นายบุญส่ง

บุณยะสาระนันท์

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

7. Mr. Chong

Toh

รองผูจ้ ดั การใหญ่

8. นางสาวสุธีรา

ศรี ไพบูลย์

รองผูจ้ ดั การใหญ่

9. นางสาวรัชดา

ธีรธราธร

รองผูจ้ ดั การใหญ่

10. นายวีระศักดิ์

สุตณั ฑวิบูลย์

รองผูจ้ ดั การใหญ่

11. นายศิริเดช

เอื้องอุดมสิ น

รองผูจ้ ดั การใหญ่

12. นางรัชนี

นพเมือง

รองผูจ้ ดั การใหญ่

13. นายไชยฤทธิ์

อนุชิตวรวงศ์

รองผูจ้ ดั การใหญ่

14. นางสาวนิรมาณ

ไหลสาธิต

รองผูจ้ ดั การใหญ่

15. นายคณิ ต

สี ห์

รองผูจ้ ดั การใหญ่

16. นายกึกก้อง

รักเผ่าพันธ์

รองผูจ้ ดั การใหญ่

17. Mr. Ian Guy

Gillard

รองผูจ้ ดั การใหญ่

18. นายกอบศักดิ์

ภูตระกูล

รองผูจ้ ดั การใหญ่

19. นางอรนุช

นาพูลสุขสันติ์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรู ป เป็ นเลขานุ การบริ ษทั และได้แต่งตั้งนางอรนุ ช นาพูลสุ ขสันติ์ ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ัดการสายการบัญ ชี และการเงิ น เป็ นผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี และ
การเงิน และได้แต่งตั้งนางสาวรุ่ งรัตน์ รัตนราชชาติกลุ SVP ผูจ้ ดั การบัญชีการเงิน เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการในรู ปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบาเหน็จ ในปี 2563 รวม 19 ราย เป็ นเงิน 128.22
ล้านบาท เทียบกับปี 2562 รวม 18 ราย เป็ นเงิน 126.54 ล้านบาท
หน่วย : บาท
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายชื่ อคณะกรรมการ
นายปิ ติ
สิ ทธิอานวย/1
นายเดชา
ตุลานันท์
พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช/2
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายอรุ ณ
จิรชวาลา
นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร
จันทรสมบูรณ์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล/3
นายพรเทพ
พรประภา
นายชาญ
โสภณพนิช/4
นางเกศินี
วิฑูรชาติ/5
นายโชคชัย
นิลเจียรสกุล/6
นายศิริ
จิระพงษ์พนั ธ์/7
นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์/8
นายชาติศิริ
โสภณพนิช
นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์
เฟื่ องฟู
นายจรัมพร
โชติกเสถียร
นายบุญส่ ง
บุณยสาระนันท์ /9
นายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์ /10

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกากับความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการกากับความเสี่ ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับความเสี่ ยง
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับดูแลกิจการ

2563
2562
11,500,000 10,900,000
6,520,000 6,520,000
7,600,000 7,600,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000
7,120,000 7,120,000
7,120,000 7,070,000
3,260,000
3,260,000
6,520,000 6,520,000
6,520,000 6,520,000
6,520,000 6,520,000
6,520,000 6,520,000
6,520,000 4,890,000
6,520,000 6,520,000

หมายเหตุ : /1นายปิ ติ สิ ทธิ อานวยได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/2
พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็ นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
/3
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
/4
นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็ นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
/5
นางเกศินี วิฑูรชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
/6
นายโชคชัย นิ ลเจี ยรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการกากับดู แลกิ จการ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/7
นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
/8
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
/9
นายบุญส่ง บุณยสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
/10
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
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(2) ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ) ของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง 4 ระดับแรก ตั้งแต่รองผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึ นไป ในปี 2563 รวม 18 ราย เป็ นเงิ น 896.17 ล้านบาท
เทียบกับปี 2562 รวม 15 ราย เป็ นเงิน 792.84 ล้านบาท
(3) ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงิ นเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่
เป็ นลูกจ้างและผูม้ ีอานาจในการจัดการ(ตามนิ ยามที่กาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551) ตั้งแต่ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป ในปี 2563 รวม 69 ราย เป็ นจานวนเงินรวม 1,501.62 ล้านบาท
ค่ าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 32,159 คน แยกตามสายงานหลักดังนี้
จานวนพนักงาน
1.
2.
3.
4.

เจ้าหน้าที่บริ หารระดับสูง
สายงานธุรกิจ
สายงานสนับสนุน
บริ ษทั ย่อย

18
15,224
7,611
9,306
รวม

32,159

สาหรับรายละเอียดการบริ หารบุคลากรได้แสดงใน “รายงานความยัง่ ยืน” ในหัวข้อ “การใส่ใจดูแลพนักงาน”
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9. การกากับดูแลกิจการ
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ธนาคารจึ งมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคาร
ให้มีความมัน่ คง มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเสริ มสร้างชื่อเสี ยงอันดีงามให้ดารงไว้อย่างยัง่ ยืน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารเชื่อมัน่ ว่า การมีนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ เป็ นพื้นฐานสาคัญใน
การเสริ มสร้างและยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ส าหรั บ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานไว้เป็ นลายลักษณ์ อ ักษร โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิ จใน
เว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารมุ่งหวังให้ผทู ้ ี่ เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู ้ ยึดมัน่ และยอมรับในคุณค่า ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นปกติวสิ ยั จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
การรายงานในเรื่ องการกากับดูแลกิจการนี้ สะท้อนความมุ่งมัน่ ของคณะกรรมการธนาคารในการส่ งเสริ ม
สนับสนุน และติดตามการดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของธนาคาร
ซึ่งได้ปรับใช้อย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาปรับปรุ งทบทวนให้
เกิดความเหมาะสม
คณะกรรมการชุดย่ อย
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีในหัวข้อ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดไว้ในหัวข้อ การปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีในหัวข้อ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิ ผลและหัวข้อ 4 สรรหาและพัฒ นา
ผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคารมีการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ซึ่ งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจัดให้มีการกากับดูแลความเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิ น ในภาพรวม ก ากับ ดู แ ลความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการควบคุ ม ที่ ส าคัญ (Key Control
Function) ควบคุมดูแลให้บ ริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นปฏิ บัติตามนโยบายที่ กาหนดรวมถึงหลักเกณฑ์ทางการที่
เกี่ ยวข้อ ง และก าหนดนโยบายการท าธุ ร กรรมระหว่างกัน ภายในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น นอกจากนี้ ธนาคารได้
มอบหมายให้กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารกาหนดหลักเกณฑ์การดูแลและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อแสวงหาประโยชน์
ให้กบั ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และเผยแพร่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิ เช่น การ
ห้ามใช้ขอ้ มูลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ ตนได้ล่วงรู ้มาและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นการทัว่ ไป การห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงิน ทาการซื้อหรื อขาย หรื อเสนอซื้ อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขาย หรื อ
เสนอซื้อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ
3 วันหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เป็ นต้น
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป รวมทั้งผูจ้ ดั การสายบัญชีและ
การเงิน ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีปัจจัยอ้างอิง
หุ ้น สามัญ ของธนาคาร ทั้งของตนเอง คู่ส มรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บ รรลุนิ ติภ าวะ ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบการรายงาน และภายในระยะเวลาที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ
แจ้งให้เลขานุการบริ ษทั ทราบภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าว โดยเลขานุการบริ ษทั จะรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และในปี 2563 ธนาคาร
และบริ ษทั ในเครื อ ได้ใช้บริ การสอบบัญชีและบริ การอื่นจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และ
บริ ษทั ในเครื อของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ธนาคารและบริ ษทั ในเครื อมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จานวน 25,884,500 บาท
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ของสาขาต่างประเทศที่จ่ายให้แก่บริ ษทั ในเครื อของ ดีลอยท์
ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ จานวน 19,019,674 บาท
(2) ค่ าบริการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอบบัญชี
ธนาคารมี ค่ าใช้จ่ายค่ าตอบแทนในการว่าจ้าง บริ ษ ัท ดี ล อยท์ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด เพื่ อ
ให้บริ การที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี ที่ตอ้ งดาเนิ น การโดยผูส้ อบบัญชี ของธนาคารเท่านั้น จานวน 5,455,000 บาท
และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริ การตามที่ตกลงกันได้ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 1,385,000 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี ที่ จ่ายให้แก่บริ ษทั ในเครื อของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ จานวน 1,763,742 บาท และที่
จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริ การตามที่ตกลงกันได้ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 6,520,566 บาท
(3) ค่ าบริการอื่น
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การบริ การให้คาปรึ กษาด้านเทคโนโลยี ที่ จ่าย
ให้แก่บริ ษทั ในเครื อของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ โดยจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริ การตามที่ตกลงกันได้ดาเนินการ
แล้วเสร็ จ จานวน 45,000,000 บาท
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การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนโดย
ปรับใช้ตามบริ บททางธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลที่ดี ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการ
อย่ างยัง่ ยืน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ธนาคารมีการบริ หารจัดการ
ที่ ดี สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลง มีผลประกอบการที่ ดี สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการและผูถ้ ือหุ ้น คานึ งถึงจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
กากับดู แลการดาเนิ นกิ จการของธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการธนาคารได้มีกาหนดกลยุทธ์และแผนงานธุ รกิ จทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อเป็ นกรอบในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภายในธนาคารโดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ นโยบายภาครั ฐ และแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และร่ วมกับฝ่ ายจัดการจัดทากลยุทธ์และแผนงานธุรกิจประจาปี ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
ธนาคาร โดยคานึ งถึงสภาวะเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จ ปั จจัยความเสี่ ยง เพื่อให้การดาเนิ นงานของธนาคาร
เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของธนาคาร พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิและให้มีการรายงาน
ผลการดาเนิ นงานเทียบกับแผนงานเป็ นประจา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการดาเนินการตาม
แผนงานธุรกิจ
3. เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
คณะกรรมการธนาคารมี ขนาดและโครงสร้างที่ เหมาะสมกับขนาดธุ รกิ จของธนาคาร และประกอบด้วย
กรรมการที่มีความหลากหลายในด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการเงิน
การธนาคาร การบริ หารธุรกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารมี กรรมการจานวน 18 คน เป็ นกรรมการอิ สระจานวน 8 คน
คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 44.44 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่ นายโกวิท โปษยานนท์ หม่ อมเจ้ามงคลเฉลิ ม ยุคล
นายพรเทพ พรประภา นางเกศิ นี วิฑูรชาติ นายอรุ ณ จิ รชวาลา นายโชคชัย นิ ลเจี ยรสกุล นายศิ ริ จิ ระพงษ์พ ันธ์ และนาย
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 คน ได้แก่ นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย ซึ่ งเป็ นประธานกรรมการ และ
กรรมการที่ เป็ นผู ้บริ ห ารจ านวน 9 คน ได้แก่ นายเดชา ตุ ลานนท์ นายอมร จัน ทรสมบู รณ์ นายสิ งห์ ตังทัตสวัส ดิ์
นายชาติ ศิ ริ โสภณพนิ ช นายสุ วรรณ แทนสถิ ต ย์ นายชาญศั ก ดิ์ เฟื่ องฟู นายจรั ม พร โชติ ก เสถี ย ร นายบุ ญ ส่ ง
บุณยะสาระนันท์ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
อนึ่ง พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากตาแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมี ห น้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศ น์ ภารกิ จ และ
เป้ าหมายของธนาคาร พิจารณากลยุทธ์และแผนธุ รกิ จ ดูแลการบริ หารจัดการทรัพยากรบุ คคล ดู แลให้มีระบบการ
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ควบคุ มและตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล ติ ด ตามความคื บหน้าและผลการด าเนิ น งานของธนาคาร
กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ดูแลการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายของธนาคาร และมติ
ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง โดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงรวมทั้งวิธีและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุมความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมี อานาจอนุ มตั ิ กลยุทธ์และแผนธุ รกิ จทั้งระยะสั้นและระยะยาว นโยบายต่าง ๆ
จรรยาบรรณธุ รกิ จ จรรยาบรรณพนักงาน การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเรื่ องที่ กฎหมายหรื อ
ระเบียบบังคับภายในธนาคารกาหนดว่าจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
การแบ่ งแยกบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ธนาคารมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการ
อย่างชัดเจน และแบ่งแยกตาแหน่ งและอานาจหน้าที่ ของประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยทั้งสามตาแหน่ งไม่ได้เป็ นบุคคลเดี ยวกัน เพื่อประสิ ทธิ ภาพและความโปร่ งใสของการ
กากับดูแลและการดาเนิ นงานภายในธนาคาร ฝ่ ายจัดการทาหน้าที่ บริ หารงานและขับเคลื่อนให้เป็ นไปตามนโยบาย
กลยุท ธ์ และเป้ าหมายที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร รวมถึ งพิ จารณาก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานและ
แผนปฏิ บัติ การ ระบบงาน กระบวนการท างาน การบริ หารทรัพ ยากรบุ คคลและทรัพ ยากรอื่ น ๆ ที่ เหมาะสมและ
สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
บทบาทและหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผู ้น าของคณะกรรมการธนาคารมี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรี ยกประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. เป็ นประธานในที่ ป ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามระเบี ยบวาระ
จัดสรรเวลาให้เพียงพอสาหรับการนาเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ เปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้กรรมการได้แสดง
ความเห็นในประเด็นที่นาเสนอในที่ประชุมได้อย่างอิสระ
4. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระหว่างกรรมการ
นอกจากนั้น ประธานกรรมการทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไป
ตามระเบียบวาระและข้อบังคับของธนาคาร โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับเนื้ อหาของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจน
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กรายได้ซักถาม และแสดงความคิ ดเห็ น อย่างเท่ าเที ยมกัน พร้ อมทั้งดู แลให้มีการตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง และคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิ จการ เพื่อทาหน้าที่ กลัน่ กรอง เสนอความเห็ น ติดตามและกากับดูแลการดาเนิ นงานของธนาคารตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการธนาคารเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
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(ก) คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเดชา

ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายอมร

จันทรสมบูรณ์

กรรมการบริ หาร

3. นายสิ งห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการบริ หาร

4. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

กรรมการบริ หาร

5. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการบริ หาร

6. นายจรัมพร

โชติกเสถียร

กรรมการบริ หาร

7. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

กรรมการบริ หาร

8. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

กรรมการบริ หาร

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิ จ ารณานโยบาย เป้ า หมาย โครงสร้ า งองค์ก ร แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจ าปี เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ
3. พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ การลงทุน ตลอดจนการดาเนินงานต่าง ๆ ของธนาคาร
อันเป็ นการประกอบธุ รกิจปกติหรื อเกี่ยวเนื่ องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร ภายในขอบเขตอานาจที่ได้รับ
จากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งต้องได้รับการอนุมตั ิหรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายหรื อข้อบังคับของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมร่ วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ กากับดูแลและติดตามให้ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สอบทานให้รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของธนาคารมีความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบการกระทาที่อาจ
มิชอบ ดูแลรายการที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรื อรายการที่ มีความเกี่ ยวโยงกันของกรรมการ และการ
พิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีของธนาคาร
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องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน เนื่องจากพลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ได้
ลาออกจากต าแหน่ งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มี ผ ลตั้งแต่ว นั ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ งที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้แต่งตั้งนางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางเกศินี

วิฑูรชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการตรวจสอบ

3. นายอรุ ณ

กรรมการตรวจสอบ

จิรชวาลา

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและ
ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมิ น ผลให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและสายตรวจสอบและควบคุม และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของสายตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณาให้ความเห็ นชอบแผนการตรวจสอบและการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญ รวมทั้งดู แลให้มนั่ ใจว่า
สายตรวจสอบและควบคุ มได้รับ การจัดสรรทรัพยากรและบุ คลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิ บัติ
หน้าที่ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่มีขอ้ จากัดใด ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล และเอกสารที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบ
4. พิ จารณา คัดเลื อ ก เสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของทางการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุส มผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุ ดต่ อ
ธนาคาร และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. เรี ยกเอกสาร ข้อมูล หรื อเชิญฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมาให้คาชี้แจงในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
ธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
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9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อ
การกระทาที่ อาจส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่กาหนด
10. พิจารณาว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คาปรึ กษาได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มีการประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในขอบเขตความ
รับ ผิด ชอบอย่างน้อย 3 เดื อ นต่อครั้ง และอาจจัด การประชุ มเพิ่ มเติ มตามความจาเป็ นและเหมาะสม รวมทั้งมี การ
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่ รายงานการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการธนาคารทุ กครั้งที่ มี การประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อ ยต่ าง ๆ และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ตลอดจนพิ จ ารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริ หารระดับสูง
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน
3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นายพรเทพ

พรประภา

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป
2. กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจานวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป
3. คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร

9-7

- ร่ าง -

แบบ 56-1

(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(3) ผูบ้ ริ หารระดับสูง ตั้งแต่ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป
4. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมี ขนาดและองค์ประกอบที่ เหมาะสมกับ องค์กรและกลยุท ธ์ทางธุ รกิ จ
รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
5. ดู แ ลให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ตั้ง แต่ ร ะดับ ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด การใหญ่ ข้ ึ น ไปของธนาคาร ได้รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนมี
6. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป เพื่อพิจารณากาหนดผลตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
7. เปิ ดเผยรายงานการดาเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี
ของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนดให้มีการประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการธนาคารทุก
ครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(ง) คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่กากับดูแลในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็ นไป
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายบริ หารความเสี่ ยง
โดยรวม
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน และ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอรุ ณ

จิรชวาลา

ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง

2. นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล

กรรมการกากับความเสี่ ยง

3. นายอมร

จันทรสมบูรณ์

กรรมการกากับความเสี่ ยง

4. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการกากับความเสี่ ยง
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แบบ 56-1

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยงทั้ง
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยองค์ประกอบของนโยบายครอบคลุมถึง
- ประเภทความเสี่ ยงที่สาคัญ
- การบริ หารความเสี่ ยงในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- กระบวนการและวิธีการในการประเมินและการวัดความเสี่ ยง
- การควบคุมและการจัดการความเสี่ ยง เช่น การกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ เป็ นต้น
- การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
2. ดูแลให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งปฏิ บตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง และบริ หารกิ จการของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีปริ มาณความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. พิจารณากลยุทธ์ในการบริ หารเงินกองทุนและสภาพคล่องให้รองรับความเสี่ ยงต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน และมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึง
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปี ละครั้งหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ
5. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดาเนินการตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ ได้กาหนดไว้ รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและความมีประสิ ทธิ ผลของนโยบายที่ กาหนด
อย่างน้อยปี ละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ ยง ประสิ ทธิภาพการบริ หารความเสี่ ยง และสถานะการ
ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ ยง ตลอดจนปั จจัยและปั ญหาที่มีนยั สาคัญ และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7. มีส่วนร่ วมในการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับผิดชอบบริ หารความเสี่ ยง
การประชุมของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงกาหนดให้มีการประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้ อ ย 3 เดื อ นต่ อ ครั้ ง และอาจจัด การประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ตามความจ าเป็ นและเหมาะสม ทั้ง นี้ ในรอบปี 2563
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงมีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงมี หน้าที่ รายงานการดาเนิ น งานต่ อคณะกรรมการธนาคารทุ ก ครั้งที่ มีการ
ประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง
(จ) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการทาหน้าที่ สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร ในด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยัง่ ยืน
องค์ ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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1. นายปิ ติ

สิ ทธิอานวย

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

2. นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล

กรรมการกากับดูแลกิจการ

3. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

กรรมการกากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1

ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. กาหนดหลักการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยัง่ ยืน ที่มีประสิ ทธิผลและเหมาะสมกับธนาคาร
2. กาหนดและทบทวนแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของการกากับดูแลกิจการ รวมถึงจัดทา และทบทวนจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณของคู่คา้
3. พิ จ ารณาและเสนอแนะข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี (Best Practice) ส าหรั บ คณะกรรมการธนาคาร และเสนอ
ข้อบังคับคณะกรรมการ (Board of Directors Charter) สาหรับคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
4. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ด้านความยัง่ ยืนที่ เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร และบริ บททาง
สังคม สิ่ งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
5. ให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการกากับความเสี่ ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล รวมถึงการผนวกประเด็นด้าน
สังคม สิ่ งแวดล้อมและธรรมาภิบาล เข้าไปในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
6. ดูแลให้หลักการด้านกากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยัง่ ยืนมีผลในทางปฏิ บตั ิ และดาเนิ นงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืน
7. ทบทวนและรายงานผลการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิ จการและด้านความยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การประชุมของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการกาหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจ
จัดการประชุมเพิ่มเติ มตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการดูแลกิ จการมีการประชุ ม
ทั้งหมด 4 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
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แบบ 56-1
สรุ ปการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของกรรมการในปี 2563 ดังนี้
หน่วย : จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
ตรวจสอบ
และกาหนด กากับความเสี่ยง กากับดูแลกิจการ
ประชุ มรวม 13 ประชุ มรวม 18
ค่าตอบแทน
ประชุ มรวม 13 ประชุ มรวม 4
ครั้ง
ครั้ง
ประชุ มรวม 11 ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รายชื่ อกรรมการ
1. นายปิ ติ
2. นายเดชา

สิ ทธิ อานวย
ตุลานันท์

13/13
13/13

3. พลเรื อเอกประเจตน์

ศิริเดช/1

12/13

4. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

12/13

5. นายอรุ ณ

จิรชวาลา

13/13

6. นายสิ งห์

ตังทัตสวัสดิ์

13/13

7. นายอมร

จันทรสมบูรณ์

13/13

8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

11/13

9. นายพรเทพ

พรประภา

11/13

10. นางเกศินี

วิฑูรชาติ

11/13

11. นายโชคชัย

นิ ลเจียรสกุล

12. นายศิริ

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

11/13
16/18

6/6

/3

6/6

จิระพงษ์พนั ธ์

13. นายพิเชฐ

ดุรงคเวโรจน์

14. นายชาติศิริ

โสภณพนิ ช

13/13

15. นายสุ วรรณ

แทนสถิตย์

13/13

16. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

12/13

17. นายจรัมพร

โชติกเสถียร

13/13

18. นายบุญส่ ง

บุณยะสาระนันท์

10/13

11/11
10/11

17/18

13/13
/2

13/13

12/13

4/4

11/13

19. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์
13/13
๓ณฒญื
หมายเหตุ: พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากตาแหน่งกรรมการตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
/2
๓ณฒญื
นายศิริ จิระพงษ์
พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

4/4

/1

/3

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูท้ าหน้าที่ คดั เลื อกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ ธนาคารกาหนด ประกอบกับคุณสมบัติตามนิ ยามของกรรมการอิสระของ
ธนาคารที่กาหนดขึ้นซึ่ งเทียบเท่ากับนิ ยามของกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระหมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
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ของผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่า หรื อ ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืมค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ธนาคารหรื อคู่สัญญามี ภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ ของธนาคาร หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธี การค านวณมู ล ค่ าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของธนาคาร และไม่ เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นัย ผู ้มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่างเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน ที่ มี นัย กับ กิ จ การของธนาคารหรื อ
บริ ษทั ย่อย และไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่
ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลื อกบุ คคลที่ เหมาะสมมาดารงต าแหน่ ง
กรรมการ โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของธนาคาร ความรู ้ และทักษะในสาขาวิชาชี พที่ ตอ้ งการในการ
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ด าเนิ น งานของธนาคารที่ ย งั ขาดอยู่โดยใช้ Board Skill Matrix คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนจะ
กลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการธนาคารกาหนดไว้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวในด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ
และจริ ยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้กบั การทาหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุ น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ทางการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง มี ความรู ้ ความสามารถ ทักษะวิชาชี พเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของ
ธนาคาร ความชานาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา และพิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาในกรณี ที่เป็ นการเสนอชื่อ
กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อ รวมทั้งพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ
และขนาดของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการที่
หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู ้ ทักษะและความชานาญ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับธุ รกิ จของ
ธนาคาร โดยไม่จากัดด้านเชื้อชาติหรื อศาสนา ทั้งนี้ ธนาคารจะเสนอชื่อบุคคลที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่ าตอบแทนต่ อธนาคารแห่ งประเทศไทยเพื่ อขอความเห็ นชอบก่ อนการเสนอขออนุ ม ัติ แต่ งตั้งเป็ น
กรรมการ
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ธนาคารให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็นว่าเหมาะสมกับการ
เป็ นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยผูถ้ ือหุ ้นต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทางเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2563 ธนาคาร
ได้เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลในช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562
การแต่ งตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับ ของธนาคาร ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ประจาปี กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องออกจากตาแหน่ ง ถ้าจานวนที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ ใกล้
ที่ สุดกับ 1 ใน 3 ส่ วน โดยให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทั้งนี้ กรรมการที่ ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
การลงมติเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
(ข) ใช้วธิ ีลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล การออกคะแนนเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงตามจานวน
หุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมด โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ ลงมา เป็ นผู ้ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีคาสัง่ ให้
ออก ขาดคุณ สมบัติหรื อมี ลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็ นต้น คณะกรรมการธนาคารสามารถแต่งตั้งบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติตามที่กาหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลงได้ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่
ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งบุคคล
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
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แบบ 56-1

ค่ าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่ กาหนด เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย โดยได้
คานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นนาภายในประเทศ และบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่มีขนาดใกล้เคียงกับธนาคาร หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
รวมถึงปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรื อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 มี 3 ลักษณะ ดังนี้
ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)
หน่ วย : บาท
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ

450,000
250,000
คณะกรรมการชุ ดย่ อย

กรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับความเสี่ ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการ

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียว และ
กรรมการที่เป็ นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
เงินบาเหน็จรางวัล (ต่อปี )
หน่ วย : บาท
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

5,500,000
4,000,000
3,520,000

ในปี 2563 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงินทั้งสิ้น 128.22 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทน
รายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทัว่ ไป หัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารปี 2563
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่อให้กรรมการอุทิศเวลาและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่นตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วยเรื่ องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิ น
และแนวปฏิ บตั ิที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิ จการ กล่าวคือ กรรมการสามารถดารงตาแหน่ งประธานกรรมการหรื อ
กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่ นได้ไม่เกิ น 3 กลุ่มธุ รกิ จ และดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
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แบบ 56-1

การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองเป็ นประจาทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวนการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมา รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
นาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติห น้าที่ ของคณะกรรมการธนาคารใช้ 2 รู ป แบบได้แก่ (1) การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ และกรรมการรายบุ คคล และ (2) การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการท่านอื่นโดยใช้วธิ ี ประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) โดยการประเมินทั้ง 2
วิธี ใช้แบบการประเมินที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบรายคณะประกอบด้วย (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล ประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ หัวข้อ
หลักในการประเมินกรรมการร่ วมคณะแบบไขว้ ประกอบด้วย (1) ความสม่าเสมอในการเข้าร่ วมประชุม (2) การเตรี ยม
ตัวเข้าประชุม (3) การแสดงความคิดเห็ นในที่ ประชุม (4) การให้ความร่ วมมือ และ (5) การเป็ นตัวแทนในการแสดง
ภาพลักษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการธนาคาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ ง
แบบประเมินทั้ง 3 ชุด ดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อทาการประเมิน และรวบรวมแบบประเมินจากกรรมการเพื่อนาส่ ง
ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ นผู ้ป ระมวลและสรุ ป ผลการประเมิ น เพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่ อย
ในปี 2563 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ทาการประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของตนเอง เพื่อทบทวนการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองในรอบปี ที่ผา่ นมาตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และนาผลการประเมินไปเป็ นแนวทางนาไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองต่อไป
การประเมินการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยใช้วิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะ โดยใช้แบบ
การประเมิ นที่ จดั ทาขึ้ นตามกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะ และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็ นผูน้ าเสนอแบบประเมิน
ตนเองให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจัดทาการประเมิน และเป็ นผูร้ วบรวมแบบประเมิน ประมวลและสรุ ปผล
การประเมินนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้รายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการแนะนากรรมการใหม่ให้รู้จกั กับกรรมการร่ วมคณะ และจัดปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงการ
ด าเนิ น ธุ รกิ จ ของธนาคาร วิสัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ เป้ าหมายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ข้อ บัง คับ ของธนาคาร หน้าที่ แ ละความ
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แบบ 56-1
รับผิดชอบของกรรมการธนาคารตามข้อบังคับและข้อกาหนดของทางการ เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่มีความเข้าใจใน
ธุรกิจของธนาคาร และบทบาทหน้าที่ของการเป็ นกรรมการ
การพัฒนากรรมการ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาความรู ้ให้แก่กรรมการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่ อ ง ธนาคารสนับ สนุ น กรรมการให้เข้ารั บ การอบรมหลักสู ต รที่ เป็ นประโยชน์ ในการปฏิ บัติ ห น้าที่ ในฐานะ
กรรมการ นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุ นการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น การจัด
สัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก เป็ นต้น
กรรมการที่ ผ่านการอบรมหลักสู ตร Director Certification Program จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย ได้แก่ นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย พลเรื อเอกประเจตน์ ศิ ริเดช นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบู รณ์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายจรัมพร โชติกเสถียร นายโชคชัย นิ ลเจียรสกุล
นายชาติ ศิ ริ โสภณพนิ ช นายสุ วรรณ แทนสถิ ต ย์ นายพิ เชฐ ดุ รงคเวโรจน์ นายศิ ริ จิ ร ะพงษ์พนั ธ์ และนายทวีล าภ
ฤทธาภิรมย์ สาหรับกรรมการที่ ได้รับการอบรมหลักสู ตร Director Accreditation Program ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยา
นนท์ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
ธนาคารได้ส นับ สนุ น ให้ก รรมการเข้าร่ ว มอบรมในหลักสู ต ร ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การปฏิ บัติห น้าที่ กรรมการ
รวมทั้งหลัก สู ต รหรื อ กิ จ กรรมสั ม มนาที่ ส่ งเสริ ม ให้ ก รรมการได้มี โอกาสเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองในด้านต่ าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการได้เข้าร่ วมการอบรมหลักสูตรและการสัมมนา ดังนี้
วันที่
หัวข้ อ
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วม
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสู ตร Director Certification Program
กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
29 กันยายน 2563
IT and Cyber Security IT Risk Management
and Data Governance
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นายพิเชษฐ
นายโชคชัย

ดุรงคเวโรจน์
นิลเจียรสกุล

นายปิ ติ
นายเดชา
พลเรื อเอกประเจตน์
นายอรุ ณ
นายสิ งห์
นายอมร
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นางเกศินี
นายโชคชัย
นายศิริ
นายพิเชฐ
นายชาติศิริ
นายสุ วรรณ
นายจรัมพร
นายบุญส่ ง

สิ ทธิอานวย
ตุลานันท์
ศิริเดช
จิรชวาลา
ตังทัตสวัสดิ์
จันทรสมบูรณ์
ยุคล
วิฑูรชาติ
นิลเจียรสกุล
จิระพงษ์พนั ธ์
ดุรงคเวโรจน์
โสภณพนิช
แทนสถิต
โชติกเสถียร
บุณยะสาระนันท์
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรู ป ซึ่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เป็ นเลขานุการบริ ษทั
โดยนายอภิ ชาต รมยะรู ป มี ป ระสบการณ์ การท าหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลักสู ตร
กรรมการบริ ษทั (Director Certification Program : DCP) ที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ ้น การจัดเตรี ยมหรื อจัดทาวาระการประชุม หนังสื อเชิ ญ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี และรายงานการประชุม รวมทั้งดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2. จัดทาทะเบี ยนและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสี ยที่ รายงานโดย
กรรมการและผูบ้ ริ หาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุน้
3. ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่คณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกโดยเป็ นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่ วยงาน
ราชการอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเป็ นผูแ้ จ้งข้อมู ลต่ าง ๆ ต่ อหน่ วยงานดังกล่ าวตามที่ กฎหมาย และกฎระเบี ยบต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุ มอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุ กเดื อน โดยได้มีการแจ้งกาหนด
นัดหมายการประชุ มคณะกรรมการในรอบปี ให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่ านสามารถจัด
ตารางเวลาของตนเองสาหรั บการเข้าร่ วมประชุ ม โดยกรรมการทุ ก คนมี หน้าที่ เข้าประชุ ม ทุ กครั้ ง หรื ออย่างน้อ ย
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนครั้ งการประชุ มที่ จัดในรอบปี
ในรอบปี 2563 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่ วมประชุมตามกาหนดนัดหมายในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนครั้งของการประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาลงมติในเรื่ องต่าง ๆ มีจานวน
มากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุ มคณะกรรมการธนาคารแต่ละครั้ ง เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมทั้ง
ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบของแต่ล ะวาระไปยัง กรรมการ 7 วัน ล่ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุ ม
เพื่อ ให้ก รรมการได้ศึ ก ษาข้อ มูล ก่ อ นการเข้า ประชุ ม เว้น แต่ใ นกรณี ที่ เ ป็ นวาระที่ มี ค วามเร่ ง ด่ ว น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการทาหน้า ที่ เ ป็ นประธานของที่ ป ระชุ ม ได้เปิ ดโอกาสและส่ ง เสริ ม ให้
กรรมการแต่ละท่ านได้อภิ ปรายและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างอิ สระ
นอกเหนื อ จากการประชุ ม คณะกรรมการธนาคารตามกาหนดนัด หมาย เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ได้จ ัด ให้
กรรมการอิ สระได้มีการประชุ มในระหว่างกันเอง เพื่อให้กรรมการอิ สระได้แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นในระหว่า ง
กันเองในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับการบริ หารจัดการภายในธนาคาร และเลขานุ การบริ ษทั จะจัดทารายงาน
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รับทราบถึ งประเด็นและข้อคิ ดเห็ นของที่ ประชุ มดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการ
อิ สระมี การประชุ มในระหว่างกันเองจานวน 1 ครั้ ง
9 - 17

- ร่ าง -

แบบ 56-1

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
การพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู ้ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ตั้ง แต่ ร ะดับ ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด การใหญ่ ข้ ึ นไป
คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเบื้ องต้นโดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ความชานาญที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อธุ รกิ จธนาคาร ทักษะการเป็ นผูน้ าและการบริ หารจัดการ ศักยภาพและความพร้อมที่ จะรับผิดชอบใน
ตาแหน่ งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่ กรอง
คุ ณ สมบัติ และเสนอให้ค ณะกรรมการธนาคารพิ จารณาน าเสนอขอความเห็ น ชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทย
ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
การสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
ธนาคารให้ ค วามส าคัญ กับ การคัด เลื อ กและพัฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ทดแทนในต าแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง
โดยกระบวนการในการคัดเลื อกบุคลากรที่ เหมาะสมพิจารณาจากความรู ้ความเชี่ ยวชาญ กระบวนการทางความคิ ด
(Mindset) ความคิดในเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์ ภาวะความเป็ นผูน้ า ความรับผิดชอบ และการตัดสิ นใจแก้ปัญหา ซึ่งมี
การพัฒนาและเตรี ยมความพร้อมสาหรับผูท้ ี่ ผ่านการพิจารณา โดยส่ งเข้าอบรมหลักสู ตรด้านการบริ หารจัดการและ
หลักสู ตรด้านภาวะผูน้ าทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมทั้งมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ที่สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้
เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน และทักษะการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในธนาคาร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสู ง
ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ว่าด้วยเรื่ องธรรมาภิ บาลของสถาบันการเงิ น และแนวปฏิ บัติที่ดี ตามหลักการกากับดู แลกิ จการ กล่าวคื อ ผูบ้ ริ หารระดับ
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่สามารถดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการหรื อกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษ ัทอื่ นได้ไม่เกิ น 3 กลุ่ มธุ รกิ จ และด ารง
ตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ท้ ังในและต่างประเทศได้ไม่เกิ น 5 บริ ษทั ทั้งนี้ การเข้าดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูงดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูร้ ั บผิดชอบการพิจารณาและนาเสนอค่าตอบแทนที่
เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร รวมถึงประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็ นชอบและกาหนดค่าตอบแทนตามนโยบายของธนาคาร
การกาหนดค่าตอบแทนเชื่อมโยงกับตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสะท้อนผล
การปฏิ บัติ งานของผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะคน ประกอบด้ว ยตัวชี้ วดั ด้านการเงิ น ด้านลู กค้า ด้านการปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
กระบวนการทางาน และด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น กาไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์ การเติบโตของรายได้ การเติบโตของ
สิ นเชื่ อ คุ ณภาพของสิ นทรัพย์ ความพึงพอใจของลูกค้า การบริ หารค่าใช้จ่าย ตลอดจนตัวชี้ วดั ความสามารถในการ
แข่งขันของธนาคารเมื่ อเที ยบกับสถาบันการเงิ นและบริ ษทั ชั้นนาอื่น ๆ ในประเทศไทย เช่น ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม เพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ภายใต้เจตนารมณ์ของการเป็ น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น”
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยคณะกรรมการธนาคารเป็ นผูท้ าการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่จดั ทาขึ้นตามแนวทางของแบบประเมิน CEO ที่
เผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร หัวข้อหลักในการ
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ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เช่น ความเป็ นผูน้ า การกาหนด
กลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิ บตั ิทางการเงิน ความสัมพัน ธ์กบั คณะกรรมการ เป็ นต้น ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูแ้ จ้งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
5. ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารสนับสนุ นการพัฒนานวัตกรรม และการศึ กษาทดสอบเพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาภายในและการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กบั ลูกค้า
พันธมิตร ตลอดจนสังคมไทย โดยธนาคารได้จดั ตั้ง “ฝ่ ายนวัตกรรม” ขึ้น เพื่อทาหน้าที่วจิ ยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และรู ป แบบทางธุ ร กิ จใหม่ ส าหรั บ ธนาคาร รวมถึ งสร้ างความร่ วมมื อ กับ พัน ธมิ ต รในรู ป แบบต่ าง ๆ เพื่ อ พัฒ นา
ผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การที่ ใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่ วยขยายช่ อ ง
ทางการให้บริ การเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วขึ้ นกว่าเดิ ม นอกจากนั้น ธนาคารได้
จัดท าโครงการเพื่ อ สร้ างความร่ วมมื อและความสัมพัน ธ์อ ัน ดี กับ ภาครั ฐบาล ภาคเอกชน รวมถึ งสถานศึ ก ษา เพื่ อ
ส่งเสริ มกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดได้นาเสนอไว้ในรายงานความยัง่ ยืนของธนาคาร
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชดั เจนและ
เหมาะสม บริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างรอบคอบและมีประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุ น ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส สื่ อสารกับนัก
ลงทุนตามหลักปฏิบตั ิที่ดี เคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทุกกลุ่มโดยเท่าเทียม
ลูกค้ า
ธนาคารให้ความสาคัญสู งสุ ดกับการให้บริ การที่ มีคุณภาพและตรงความต้องการของลูกค้า และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเสมือนเป็ นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น โดยมุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีคุณภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายของลูกค้า พัฒนากระบวนการทางานให้รวดเร็ วโดยนาเทคโนโลยีมา
ปรั บใช้ พัฒนาช่ องทางการให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้บริ การลูกค้าอย่างเป็ นธรรม รักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ตลอดจนดูแลการรับข้อร้องเรี ยนและติดตามแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ผู ้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่ มีค่ายิ่งของธนาคาร มีการดูแลและ
ส่งเสริ มชีวิตและความเป็ นอยูข่ องพนักงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างกันเพื่อส่ งเสริ ม
ความก้าวหน้าและการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญกับพนักงานที่เป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่อการดาเนินงานของธนาคาร โดย
การกาหนดค่ าตอบแทนให้แก่ พ นักงานตามหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบ และผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน จัด ให้ มี
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายเพื่อส่งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
เป็ นต้น ธนาคารจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อส่งเสริ มการออม และจัดให้มี
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เงิ นสงเคราะห์ บุตรของพนักงานเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายบางส่ วนของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาจ่าย
โบนัสให้แก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคาร ผลประเมินการปฏิบตั ิงาน และสภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวม
2. การพัฒนาความรู ้และศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง มุ่งสร้างทัศนคติ และพัฒนาศักยภาพที่
จะช่ วยขับเคลื่ อนธนาคารไปสู่ Digital Bank โดยใช้รูปแบบการการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย และเข้าถึ ง
พนัก งานทุ กกลุ่ม ประกอบด้วย e-Learning, Virtual Class, Project-based Workshop ควบคู่ กับ การวางแผนเส้น ทาง
อาชี พ (Career Development) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) การมอบหมายงานโครงการ (Special Project)
และการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญในองค์กร (Knowledge Management) เพื่อให้พนักงานต่อยอด
การเรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงธุรกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารยัง ส่ ง เสริ ม การสร้ างสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ หรื อ Lifelong Learning โดยการพัฒ นา
หลักสู ตรให้พนักงานเลื อกเรี ยนตามความสนใจของตนเอง เพิ่มเติ มจากหลักสู ตรบังคับที่ พนักงานต้องเรี ยนตามที่
ธนาคารกาหนด ได้แก่ กลุ่มหลักสู ตร Data Driven, Future Leader, Business Solution Provider, Industry & Business,
English and Chinese Language
3. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่ วนของอาคารสถานที่โดยมีระบบและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
จัด ให้ มี เจ้า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภัย ที่ เหมาะสม และจัด สถานที่ ท างานให้ เหมาะสมและเอื้ อ อ านวยให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานโดยคานึ งถึ งสวัสดิภาพและสุ ขอนามัยของพนักงาน มีขอ้ มูลการลาหยุดที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย เนื่องจากการทางาน
คู่คา้
ธนาคารเชื่ อมัน่ ว่าการบริ ห ารจัดการคู่ค ้าที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพจะช่ วยให้การดาเนิ น ธุ รกิ จเป็ นไปโดยสะดวก
ราบรื่ น ธนาคารยึดหลักการปฏิ บัติต่อคู่ค า้ ตามเงื่ อนไขสัญญาที่ ตกลงกันไว้ มี กระบวนการคัดเลื อกคู่คา้ ที่ โปร่ งใส
ปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรม มี การดูแลติดตามให้คู่คา้ ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ตลอดจนสร้างเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับคู่คา้
ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ธนาคารปฏิ บัติต ามแนวทางการแข่งขัน ทางการค้าที่ เป็ นธรรม ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบี ยบอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจธนาคาร เคารพและให้เกียรติผปู ้ ระกอบการรายอื่น และพร้อมสนับสนุนและร่ วมมือ
กับผูป้ ระกอบการรายอื่นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายโดยรวมของภาคการธนาคาร
เจ้าหนี้
ธนาคารรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหนี้ โดยยึดถือปฏิ บตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ ได้ตกลงไว้กบั
เจ้าหนี้ และธนาคารให้ความสาคัญสูงสุดกับการชาระคืนหนี้ภายในระยะเวลากาหนด โดยการบริ หารเงินทุนและสภาพ
คล่องให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสมอยูเ่ สมอ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั เจ้าหนี้
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แบบ 56-1

ชุมชนและสังคม
ธนาคารสนับ สนุ น และมี ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่ ส ร้ างคุ ณ ค่ าแก่ ชุ ม ชนและสัง คม เช่ น
การสนับสนุนและส่ งเสริ มในด้านการศึกษา การท่องเที่ ยว การเกษตร ธุรกิ จชุมชน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และการให้ความรู ้ทางการเงิน เป็ นต้น
สิ่ งแวดล้อม
ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผ่านการ
รณรงค์และจัดกิ จกรรมให้พนักงานร่ วมกันรักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุ รักษ์พลังงานภายในบริ เวณธนาคาร ตลอดจนมี
ส่วนร่ วมสนับสนุนการดูแลสิ่ งแวดล้อมในชุมชนรอบธนาคาร และสนับสนุนสิ นเชื่อให้แก่กิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน
เช่น พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ใช้ระบบไฟฟ้า เป็ นต้น
เรื่ องอื่น ๆ
ธนาคารกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร และจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมธุรกิจของธนาคาร
โดยมี หลักการพื้นฐานที่ สาคัญ คือ การปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี คุณธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งนี้
ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนกิจกรรมหรื อธุรกรรมใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
เรื่ องอื่น ๆ ที่สาคัญ ได้แก่
(1) เรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนตามที่ กฎหมายกาหนด และจะไม่เกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนใด ๆ
(2) ทรัพย์สินทางปั ญญา
ธนาคารให้ความเคารพและจะไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูใ้ ด โดยได้กาหนดแนวทาง
ปฏิ บตั ิไว้ในจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิ จของธนาคาร ผูท้ ี่ ถูกตรวจพบว่ากระทาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินยั และจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้น เป็ นผู ้
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามคาสัง่ ระเบียบงานธนาคารโดยเคร่ งครัด
(3) นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแส
ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งเรื่ องร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง
เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิ น ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและจริ ยธรรม โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนดไว้ โดยธนาคาร
ได้กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับ
และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับความเป็ นธรรมหรื อไม่ถูกกลัน่ แกล้ง ทั้งนี้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
(4) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ธนาคารมุ่งหมายเป็ นองค์กรที่ โปร่ งใสและปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และจะไม่ยอมรับการทุจริ ต
คอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ โดยธนาคารได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของธนาคารเสนอ เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับสิ นบน หรื อผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริ ตเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
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แบบ 56-1
ธนาคารส่ งเสริ มค่านิ ยมเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริ ตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ และ
สนับสนุนการเสริ มสร้างให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู ้ และให้ความร่ วมมือในการอันใดที่จะ
เป็ นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้ก าหนดแนวทางต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชัน (Anti-Corruption Program) ขึ้ น นอกจากนี้
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดาเนิ นการตามกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกาหนด
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั้ง
ดาเนิ นการประเมินการปฏิ บตั ิตามแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน (Compliance Assessment Checklist) และ
ธนาคารได้จดั ให้มีแนวปฏิบตั ิที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในเว็บไซต์ของธนาคาร และช่ องทางการสื่ อสาร
ภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ตและให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของธนาคาร
มีบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ธนาคารมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูล
หรื อเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ ยงต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสต่อผูบ้ ริ หารที่
ตนสังกัด หรื อผูร้ ับผิดชอบหน่ วยงานกากับดูแล (Head of Compliance) ในการนี้ ธนาคารจะเปิ ดรับข้อมูลอย่างเสมอ
ภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการรักษาความลับ
รวมถึงให้ความคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
สาหรับคู่คา้ หรื อสาธารณชนทัว่ ไปสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื ออาจขัด
ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันต่อเลขานุการบริ ษทั หรื อหน่วยงานกากับดูแล ในการนี้ ธนาคารจะเปิ ดรับข้อมูล
อย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการรักษา
ความลับ รวมถึงให้คุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ธนาคารเชื่อมัน่ ว่านโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน คือ กรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน แนวทาง
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Program) สะท้อ นความมุ่งมั่นและความทุ่ มเทที่ สาคัญ ของการเป็ น
องค์กรที่ โปร่ งใสและปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยธนาคาร
มุ่งหมายและมุ่งหวังให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือสนับสนุนการดาเนินการด้วยดี
ทั้งนี้ ธนาคารได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริ ตและไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ
6. รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย คณะกรรมการธนาคารยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลโดยกากับและดูแลให้ระบบ
การจัดทารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่ อถือได้และทันเวลาโดยเป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงิ นได้รับสารสนเทศอย่างเท่ าเที ยมกัน ธนาคารพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลความน่ าเชื่อถือ
ทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน อาทิ รายงานประจาปี งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) คาอธิ บายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com โดยแสดงข้อมูล
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แบบ 56-1
ที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การเผยแพร่ ขอ้ มูลที่อาจกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุน กระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูล้ งทุน จะเปิ ดเผยเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ อย่างเป็ น
ทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว อนึ่ ง ธนาคารได้มีการกาหนดผูม้ ีสิทธิ ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
โดยแบ่ งเป็ นข้อมู ลทางการเงิ นและข้อมู ลที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ น เพื่ อให้การสื่ อความของธนาคารมี ความชัดเจน ถูกต้อง
โปร่ งใสและทันต่อเหตุการณ์
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยพิจารณาถึงผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ความเห็ นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบ
บัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนตนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารได้จดั ให้มีหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่ เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิ นของธนาคาร ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการลงทุ นของผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุ น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
บริ ษทั จัดอันดับความน่ าเชื่อถือทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตามแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลที่ สอดคล้องกับหลักการ
เปิ ดเผยข้อ มูล ของธนาคารและข้อ กาหนดของทางการที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมู ล เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของธนาคาร
www.bangkokbank.com รวมถึ งจัดกิ จกรรมนักลงทุ น สัม พัน ธ์ เช่ น การประชุ มกับนักวิเคราะห์ หลักทรั พย์และนัก
ลงทุ น จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 หน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์จึงดาเนิ นกิ จกรรมนักลงทุ น
สัมพันธ์ในรู ปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และบริ ษทั จัด
อันดับความน่ าเชื่อถือแบบเสมือนจริ ง (Virtual Meeting) รวมถึงการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารได้ให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
รู ปแบบการเข้ าพบ

จานวนครั้ง

จานวนบริษัท

จานวนราย

การเข้าพบกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(Company Visit/One-on-One Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Group Analyst and Investor Meeting)
การเข้าร่ วมงานประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเข้าร่ วมงานประชุมนักลงทุนเสมือนจริ ง (Virtual Conference)

5

6

11

215
5

219
201

274
256

3
5

78
140

116
162

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-4981
โทรสาร : 0-2231-4890
อีเมล : ir@bangkokbank.com
เว็บไซด์ : www.bangkokbank.com
9 - 23

- ร่ าง -

แบบ 56-1

7. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ความส าคัญ และปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กกลุ่ม อย่างเท่ าเที ยมกัน โดยผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก กลุ่มได้รับสิ ท ธิ
พื้นฐาน ได้แก่ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล สิ ทธิ ในการรับข้อมูล
ข่ าวสาร สิ ท ธิ ในการเลื อ กตั้งและถอดถอนกรรมการ สิ ท ธิ ในการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และก าหนดค่ าจ้าง เป็ นต้น
นอกจากนี้ ก่อนการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดซึ่งเผยแพร่ อยู่
ในเว็บไซต์ของธนาคาร และผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังเลขานุการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ธนาคารสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการมีส่วนร่ วมในพิจารณาเรื่ องสาคัญ
ต่าง ๆ ของธนาคาร โดยจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่ วมประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
หุ ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ธนาคารได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทนได้
ในปี 2563 ธนาคารจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ 2 ครั้ง ได้แก่
1. การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในการเข้า
ซื้อกิจการ PT Bank Permata Tbk จาก Standard Chartered Bank และ PT Astra International Tbk
2. การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งเดิ ม ธนาคารได้กาหนด
จัดการรประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19
เพื่อเป็ นการให้ความร่ วมมือกับภาครัฐในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคจากการรวมตัวกันของคนจานวนมาก
ธนาคารจึงยกเลิกกาหนดนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการธนาคารได้มี
มติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลครั้งที่ 2 ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเมื่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคโควิด-19 คลี่ คลายธนาคารจึ งจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ประจาปี ครั้ งที่ 27 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดย
กาหนดมาตรการและแนวปฏิ บัติในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อป้ องกัน การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ตาม
ข้อกาหนดของทางราชการ ได้แก่ การตรวจวัดอุณ หภูมิของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม การเว้นระยะห่ างของที่ นั่งและจากัด
จานวนที่นงั่ ในห้องประชุม การจัดเตรี ยมแอลกอฮอล์เจลให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม การงดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การ
งดจัดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการจัดการประชุม
ในการจัด การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ในปี 2563 ธนาคารได้เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และหนังสื อมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าก่อน
การประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (การประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 เผยแพร่ บนเว็บไซต์ 22 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
ครั้งที่ 27 เผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม) ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุมและหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าทางไปรษณี ย ์ (การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
1/2563 จัดส่ ง 17 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม การประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 27 จัดส่ ง 21 วันล่วงหน้าก่อน
การประชุม) และลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
ธนาคารได้นาระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน และมีการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์
สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ ตอ้ งการมอบฉันทะ ประธานกรรมการทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยก่ อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้ม อบหมายให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการ
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นับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ การลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยโดยใช้บตั รลงคะแนน
และเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงเท่านั้น มีการคัดเลือกอาสาสมัครผูถ้ ือหุ น้ เป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนร่ วมกับตัวแทนจากสานักงานสอบบัญชี ของธนาคาร ประธานกรรมการได้ดาเนิ นการ
ประชุมตามลาดับของระเบี ยบวาระในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่มีการเพิ่มวาระ แก้ไขหรื อสลับวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงความคิ ดเห็ นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการที่ เกี่ ยวข้องได้ตอบข้อ
ซักถามและชี้แจงต่อที่ประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งดาเนินการเป็ นแบบรายบุคคล
ภายหลังการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเสร็ จสิ้ น ธนาคารได้แจ้งมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของธนาคารภายในวันประชุม ธนาคารได้จดั ทารายงาน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่บนั ทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม คาถาม คาชี้แจง
และความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นสาระสาคัญ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย งดออกเสี ยงและบัตรเสี ย และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ทางการที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็ปไซต์ของธนาคาร
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารจัดทารายงานความยัง่ ยืนเป็ นประจาทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ และโปร่ งใสในการดาเนิ นงานด้าน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งครอบคลุมมิ ติเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และเพื่อสื่ อสารผลการดาเนิ นงานไปยังผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ธนาคารจัดทารายงานนี้ ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับ
ตัวชี้ วดั หลัก (Core Option) และการเปิ ดเผยข้อมู ลส าหรั บ กลุ่ ม ธุ รกิ จการให้บ ริ การทางการเงิ น (Financial Services
Sector Disclosures) ฉบับ G4 ซึ่ งครอบคลุมประเด็นการดาเนิ น งานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาระสาคัญด้านความยัง่ ยืน
ของธนาคาร รายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ เผยแพร่ ต่อสาธารณะในเดือนมีนาคม 2564 ครอบคลุมระยะเวลาการดาเนินงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
เพื่อให้รายงานความยัง่ ยืนของธนาคารมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ธนาคารได้กาหนดขอบเขตของรายงานความยัง่ ยืน โดยนาหลักการตาม GRI Standards มาปรับใช้ ได้แก่ การมี ส่วน
ร่ วมและการสนองตอบความคาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย การคานึ งถึ งบริ บ ทด้านความยัง่ ยืน การรายงานประเด็น
สาระสาคัญด้านความยัง่ ยืน และความครบถ้วนของเนื้อหา
รายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ ครอบคลุมประเด็นสาระสาคัญด้านความยัง่ ยืนที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในธนาคาร ขอบเขตของการรายงานครอบคลุมการดาเนิ นงานของธนาคาร
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณี ที่เนื้ อหาของรายงานเกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั ย่อย กิจการของธนาคารใน
ต่างประเทศ หรื อที่นอกเหนือจากขอบข่ายในประเทศไทย ธนาคารจะระบุไว้เป็ นการเฉพาะ
โดยแนวทางในการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การรับมือกับภาวะวิกฤต ได้แก่ การจัดการความเสี่ ยงและภาวะวิกฤต
แนวทางที่ 2 การดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบได้แก่ การให้บริ การทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ
การเข้าถึงบริ การและการให้ความรู ้ทางการเงิน การพัฒนาชุมชนและสังคม และการลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางที่ 3 การให้บ ริ การที่ ยึดลู กค้าเป็ นศู น ย์กลาง ได้แ ก่ การให้ค วามส าคัญ กับ เทคโนโลยีดิจิท ัลและ
นวัตกรรม การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และการดูแลความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และคุม้ ครองข้อมูลของลูกค้า
แนวทางที่ 4 การใส่ ใจดูแลพนักงาน ได้แก่ การดึงดูดและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการดูแลสวัสดิการและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน
แนวทางที่ 5 การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ได้แก่ การกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน และการบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการจัดทารายงานความยัง่ ยืน 2563 เป็ นรู ปเล่ม และเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในวงกว้างที่สนใจ
ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com)
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดหลักนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
และระดับ ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บ ได้โดยให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุ กปี ธนาคารได้วางกรอบแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ ยงและโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ ยงหลักที่ สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งยังพิจารณาครอบคลุมถึงความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ ผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process ) เพื่ อ ให้ธ นาคารสามารถบริ ห ารความเสี่ ย งได้อย่างเหมาะสม และมี ระดับ
เงินกองทุนเพียงพอต่อการดาเนิ นธุรกิจทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ธนาคารได้นาหลักการป้ องกัน 3 ชั้น
(Three Lines of Defense) มาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การกากับดูแลความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
และส่ งเสริ มให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยแนวป้ องกันชั้นแรก หน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง
ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นและมีหน้าที่ในการจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นขอบเขตที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม แนวป้ องกันชั้นที่ สอง หน่ วยงานภายในที่ มีหน้าที่ ในการวัด ติดตาม และ
ควบคุมความเสี่ ยง ต้องมีการประเมินและรายงานความเสี่ ยงต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนปรับปรุ งกลไกการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการดาเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลรับผิดชอบ
ให้การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ทางการ และแนวป้ องกันชั้นที่ สาม หน่ วยงานที่ มี
หน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิ บัติงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร ต้องมีการดาเนิ นการเพื่อให้
แน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทาแผนล่วงหน้ารองรับการเสริ มสร้างความมัน่ คงและแก้ไขปั ญหา (Recovery Plan)
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ น
ระบบในขณะที่ธนาคารมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็ นการบูรณาการกรอบการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้านของธนาคารให้
สอดคล้องกันมากขึ้น อันจะช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทันการณ์
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของธนาคาร
มีความโปร่ งใส กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของธนาคาร ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
รับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการประเมิ น ระบบการควบคุ มภายในได้กาหนดกรอบพิจารณาในด้านต่าง ๆ ไว้ 5
องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ ยง (3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม
สาหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็น
ว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีพฒั นาการอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมีบุคลากร
เพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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หน่ วยงานทีท่ าหน้ าทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
• หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวมของธนาคาร และร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณ
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ และรายงานสถานะความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ ยงในการกากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร โดยมีนายกีรติ ไหลสาธิต ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
• หน่ วยงานกากับดูแล มีหน้าที่ ให้ความเห็ นและความชัดเจนเกี่ ยวกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการ
กากับดูแลและสอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน รวมถึงการจัดทานโยบายต่าง ๆ ของธนาคารให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่ เกี่ ยวข้อง รายงานผลการกากับดู แลต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
• สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าที่ ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของธรรมาภิบาล การบริ หาร
ความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและ
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของทางการและของธนาคาร รวมทั้งตรวจสอบ
และสอบสวนในกรณี เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารร้ อ งเรี ย น นอกจากนี้ ยัง มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางชุติมา
กิจจานงค์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วทาให้สภาพแวดล้อมในการทางาน การดาเนิ นชี วิตเปลี่ยนไปอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนั้น ยังช่วยสนับสนุนให้การดาเนิ นธุรกิจให้เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยอานวย
ความสะดวกในการใช้งาน แต่ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอาจเป็ นสาเหตุในการสร้างความเสี ยหายและ
กระทบกับธุรกิจของคู่คา้ ทางธุรกิจ กระทบกับความเชื่อมัน่ ของลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของธนาคาร
การเชื่อมโยงธุรกิจและบริ การผ่านโลกไซเบอร์ ก็เป็ นอีกด้านของความเสี่ ยงที่มาพร้อมกันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่
ทวีความรุ นแรงและความซับซ้อนมากขึ้น
ธนาคารให้ความสาคัญ กับ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ขณะเดี ยวกัน ยัง
ตระหนักถึงความสาคัญในการเสริ มสร้างกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้มีกระบวนการ
จัดการกากับดูแลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร้างศักยภาพให้กบั บุคลากรในการรับมือกับภัยคุกคามที่ ซบั ซ้อนและมีการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมี การเสริ มเทคโนโลยีที่ทัน สมัยอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลและมี ความ
ยืดหยุน่ เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสภาพการณ์ภยั คุกคามไซเบอร์ในปั จจุบนั และอนาคต
ในการดาเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ออกแบบบริ การให้
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลจึ งกลายเป็ นสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่ ตอ้ งได้รับการปกป้ องอย่างจริ งจัง หลาย
ประเทศได้เพิ่มข้อบังคับและกฎหมายเพื่อปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ธนาคารได้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้ขอ้ มูลได้รับการปกป้ องจากการปลอมแปลงและการละเมิดสิ ทธิ ในการเข้าถึง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ งธนาคารได้มีการเพิ่มมาตรการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงข้อมูลของ
ธนาคารด้วย ธนาคารจึงได้กาหนดนโยบายด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลและการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
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เทคโนโลยีส ารสนเทศและด าเนิ น การยกระดับ ความพร้ อ มในการก ากับ ดู แ ลและบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) และความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศและ
ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Security and Cyber Security) ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร โดย
การสร้างกรอบการดาเนิ นการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุ งเทคโนโลยีดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยให้ทนั สมัยอยู่
เสมอเช่นการกาหนดนโยบายด้านการรักษาความัน่ คงปลอดภัยสาหรับบริ การคลาวด์ ไบโอเมทริ ก และบล็อกเชน
เป็ นต้น การประเมินความเสี่ ยงและปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินความเสี่ ยงตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม การสร้าง
ความตระหนัก และความรู ้ค วามสามารถด้านความมั่น คงปลอดภัยให้กับ บุ คลากรของธนาคาร รวมถึ งลูก ค้าหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การของธนาคารอยูเ่ สมอ การพัฒนาแผนการเตรี ยมความพร้อมรับมือภัยทางไซเบอร์ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะ
ลดผลกระทบจากภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ ว การเสริ มสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อเสริ มความพร้อมความสามารถในการรับมือ รวมทั้งความสามารถในการจัดการความเสี่ ยงทางไซเบอร์ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิผลมากขึ้น
ธนาคารให้ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลลูกค้าหรื อข้อมูลทางธุรกิ จ
เพื่อรักษาความน่ าเชื่ อถือและความไว้วางใจทั้งจากลูกค้า คู่คา้ และผูร้ ่ วมมือทางธุรกิ จ โดยธนาคารได้จดั ทาคู่มือการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ งเป็ นการอธิ บายถึงข้อควรปฏิ บตั ิในการรั กษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการนา
ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของธนาคารมีความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นความปลอดภัยของทรัพย์สินข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และระบบความปลอดภัยด้านกายภาพ
ความปลอดภัยด้านการสื่ อสาร การบริ ห ารจัด การความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การดาเนิ น ธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นต้น
การดาเนินการในเรื่ องทีเ่ กีย่ วกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
ธนาคารให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บัติ แ ละการมี ห ลัก ปฏิ บั ติ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล และจัด การในเรื่ อ งที่ มี
ผลประโยชน์ขดั แย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
ธนาคารกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยแจ้งข้อมูลการถือหุ ้น
ของตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และการเป็ นกรรมการในกิ จการต่าง ๆ ของตนเองและคู่สมรส
รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของตน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการควบคุมดูแลการทาธุรกรรม
ระหว่างธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ทั้งนี้ ในกรณี ที่คณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาเรื่ องที่เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรื อรายการระหว่างกัน กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่ วมการพิจารณาอนุมตั ิรายการนั้น และไม่มี
การกาหนดเงื่อนไขใดที่มีลกั ษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระของ
ธนาคาร จานวน 4 ท่าน ที่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่ จะทาหน้าที่ สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้ง
ไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสิ นใจในการดาเนินกิจการใด ๆ ของธนาคารหรื อกิจการที่
เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ได้ลาออกจากกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นางเกศิ นี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ ให้
ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบแทน
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารของสายตรวจสอบและควบคุม
ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ฝ่ ายจัดการและผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้ น 18 ครั้ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับ ผิดชอบที่ ระบุ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
• รายงานทางการเงิ น
สอบทานรายงานทางการเงิ นทั้งประจาไตรมาส ประจางวดครึ่ งปี และประจาปี โดยประชุมร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี ผูบ้ ริ หารของสายการบัญชี และการเงิน ฝ่ ายจัดการ และผูบ้ ริ หารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณา
รายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ รวมทั้งข้อสังเกต
จากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี มีการพิจารณาผลประกอบการของธนาคารเป็ นประจาทุก
เดือน และจัดให้มีการประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชียนื ยันว่าสามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนและแนวทางที่กาหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรื อข้อจากัด และสามารถแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารื อกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารถึงผลกระทบ
จากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีอื่นที่สาคัญ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า งบการเงินของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุน้ และผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบแผนการตรวจสอบประจาปี ของสายตรวจสอบและควบคุ ม ที่ ได้พฒ
ั นาและ
ปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่ มีความสาคัญและมีระดับ
ความเสี่ ยงสู ง และได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของสายตรวจสอบและควบคุมที่ได้ดาเนิ นการตามแผนที่กาหนดเป็ น
ประจาทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอด
ถอนผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่ วมประชุมพิจารณาสรุ ปผลการตรวจสอบประจาปี ระหว่างสายตรวจสอบ
และควบคุมกับผูบ้ ริ หารของสายงานเพื่อร่ วมกันพิจารณากาหนดแนวทางปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม พิ จารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่ งประเทศไทย ผูส้ อบบัญ ชี และทางการ
ท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
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รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทา
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี นาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ น ว่า ธนาคารมี ระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ผูส
้ อบบัญชี
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ
และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็ นอิสระและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ที่
ผ่านมา สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีน้ นั ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี อัตราค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีสานักงานอื่น และของผูส้ อบบัญชีธนาคารพาณิ ชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร ประจาปี 2564 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่ อ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โดยได้จัด ท าความเห็ น และข้อ เสนอแนะน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารแล้ว
• การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ได้สอบทานการปฏิบตั ิงานของธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
เช่น พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของธนาคาร และทางการ
ท้องถิ่ นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็ นต้น รวมถึ งนโยบายการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่
ธนาคารกาหนดเป็ นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนถือปฏิ บตั ิ โดยพิจารณาผลการ
กากับดูแลการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับดู แล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุ ม
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู ้
ความสามารถด้วยความรอบคอบ เป็ นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคาร
โดยไม่มีขอ้ จากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือจากธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ปี 2563 มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง
การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563
(นางเกศินี วิฑูรชาติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2564
11 - 5

แบบ 56-1
12. รายการระหว่ างกัน
12.1 สินทรัพย์ หนีส้ ิน ภาระผูกพัน และรายการระหว่ างกันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับธนาคาร ประกอบด้วย บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หารสาคัญ ซึ่ งหมายถึง กรรมการและพนักงานชั้นบริ หารตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไปหรื อเทียบเท่า
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญ หรื อกิจการที่ผบู ้ ริ หารสาคัญ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสาคัญ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายการสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และภาระผูกพันกับบุ คคลและกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มี
นัยสาคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ชื่ อบริษัท

31 ธันวาคม 2562
กรรมการ / ผู้บริหาร

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินให้ สิ นทรัพย์ เงิน
และ
ภาระ เงินให้ สิ นทรัพย์ เงิน
และ
ภาระ
สิ นเชื่ อ* อื่น รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน สิ นเชื่ อ* อื่น รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน

บริษัทร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด**
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด

-

3

99

4

-

118
-

17

41
204

1

-

บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด

-

17
-

105
32
48

16
-

1
-

-

7
-

88
66
53

11
-

-

20
20

20
6
26

284
9,100
9,384

20
16
36

1
3
4

118
54
172

24 452
6 8,572
30 9,024

12
31
43

4
4

รวมบริษัทร่ วม
บุคคลและกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รวม

นางสาวสุ ธีรา ศรี ไพบูลย์
นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์
นางสาวสุ ธีรา ศรี ไพบูลย์
นายโชค ณ ระนอง
นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ ์
นางเยาวดี นาคะตะ

* สุ ทธิหลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
** เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563
ชื่ อบริษัท

บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด

บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด

สิ น
เงินกู้ยืม
สิ น
เงินกู้ยืม
เงิน เงินให้ ทรัพย์ เงิน
และ ภาระ
เงิน เงินให้ ทรัพย์ เงิน
และ ภาระ
เงินฝาก ลงทุน สิ นเชื่ อ* อื่น รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน เงินฝาก ลงทุน สิ นเชื่ อ* อื่น รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน

-

-

-

-

733

-

-

-

-

-

-

726

4

909

-

-

7

139

-

- 2,116

-

-

3

76

-

* สุ ทธิหลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

12 - 1

กรรมการ / ผู้บริหาร

- นายบุญส่ ง บุณยะสาระนันท์
นายสอาด ธีรโรจนวงศ์
นางพรนิจ ตุลย์วฒั นจิต
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
นางณัฐพร เหลืองสุ วรรณ
32 นางสาวรัชดา ธีรธราธร
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

แบบ 56-1
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563
ชื่ อบริษัท

สิ น
เงินกู้ยืม
สิ น
เงินกู้ยืม
เงิน เงินให้ ทรัพย์ เงิน
และ ภาระ
เงิน เงินให้ ทรัพย์ เงิน
และ ภาระ
เงินฝาก ลงทุน สิ นเชื่ อ* อื่น รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน เงินฝาก ลงทุน สิ นเชื่ อ* อื่น รับฝาก หนี้สินอื่น ผูกพัน

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทวี จากัด

-

-

-

-

4

328

-

-

-

-

-

14

328

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวมบัวหลวง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด

-

-

- 343

84

-

-

-

-

-

382

77

-

-

-

-

2

161

1 155

-

-

-

1

113

1

4

-

-

-

141

2,018 2,549

1

-

-

-

93

-

บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด

-

-

-

-

412

-

-

-

-

-

-

575

-

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
บางกอกแคปปิ ตอล จากัด***
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค

-

-

-

-

273

-

-

-

-

-

-

116

-

23 21,246

-

32

13

-

-

-

-

-

-

-

-

692

-

47

-

4

-

-

-

-

-

692 384

2,007

2,347 2,708 2,117

-

-

บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด**
รวมบริ ษัทย่ อย

-

-

936 21,246

* สุ ทธิหลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
** เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
*** ถือหุ ้นโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

12 - 2

386 1,790

กรรมการ / ผู้บริหาร

- นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
นางสาวปิ ยะดา สุ จริ ตกุล
- นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์
นายไพศาล เลิศโกวิทย์
- Mr. Chong Toh
นางเยาวดี นาคะตะ
2,064 นายชาติศิริ โสภณพนิช
Mr. Chong Toh
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
Mr. Lin Cheng Leo, Kung
นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
นายสุ วชั ชัย ทรงวานิช
- นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
นายวีระศักดิ์ สุ ตณั ฑวิบูลย์
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
นายธวัช ตรี วรรณกุล
นายศิริเดช เอื้องอุดมสิ น
- Mr. Chong Toh

- นายชาติศิริ โสภณพนิช
Mr. Chong Toh
นายชลิต เตชัสอนันต์
นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
- นายรชฏ เสกตระกูล
นายธวัช ตรี วรรณกุล
333 2,096

แบบ 56-1
หน่วย : ล้านบาท

ชื่ อบริ ษัท

บริ ษัทร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด**
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก
จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย)
จากัด
รวมบริ ษัทร่ วม
บุคคลและกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
สิ น
เงินกู้ยืม
สิ น
เงินกู้ยืม
และ ภาระ
และ ภาระ
เงิน เงินให้ ทรั พย์ เงิน
เงิน เงินให้ ทรั พย์ เงิน
เงินฝาก ลงทุน สิ นเชื่ อ* อื่น รั บฝาก หนีส้ ิ นอื่น ผูกพัน เงินฝาก ลงทุน สิ นเชื่ อ* อื่น รั บฝาก หนีส้ ิ นอื่น ผูกพัน
-

-

-

3

99

4

-

-

-

118
-

17

41
204

1

-

-

-

-

105

16

1

-

-

-

-

88

11

-

-

-

17

32

-

-

-

-

-

7

66

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

53

-

20
1
8
3
2,375 2,712 2,117

-

118
19
137

936 21,246

- 20 284
19
- 9,100
711 404 11,391

24 452
- 8,572
410 10,814

กรรมการ / ผู้บริหาร

- นางสาวสุ ธีรา ศรี ไพบูลย์
นายขจรวุฒิ ตยานุสรณ์
- นางสาวสุ ธีรา ศรี ไพบูลย์
- นายโชค ณ ระนอง

- นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์
นางเยาวดี นาคtตะ
12
23
4
368 2,100

* สุ ทธิหลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
** เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ในอัตราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสิ นเชื่อและหลักประกัน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ในอัตราร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสิ นเชื่อและหลักประกัน
รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2563 และ 2562 แสดงอยู่ในหมายเหตุขอ้ 7.8 เมื่ อวัน ที่ 19 ธัน วาคม 2562 ธนาคารได้ข ายหุ ้น สามัญ ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศตามการสารวจความต้องการซื้ อหลักทรัพย์ (Book Building) แบบข้ามคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (Overnight Placement Transaction) ในการนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้ อใน
จานวน 2,480 ล้านบาทด้วยราคาเดียวกับนักลงทุนอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยจัดเงินลงทุนดังกล่าว
เป็ นเงินลงทุนประเภทเพื่อค้า
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แบบ 56-1
รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

ชื่ อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด*
บริ การ
หุน้ สามัญ
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด
ธุรกิจการเงิน หุน้ สามัญ
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ การ
หุน้ สามัญ
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ การ
หุน้ สามัญ
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ การ
หุน้ สามัญ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมสุ ทธิ
* ธนาคารมีเพียงอานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม

ชื่ อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด
ธุรกิจการเงิน
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด
ธนาคาร
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทวี จากัด
บริ หารสิ นทรัพย์
ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด
ธนาคาร
บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด
ธุรกิจเงินร่ วมลงทุน
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
ธนาคาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด**
ธุรกิจการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ธุรกิจการเงิน
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด*
บริ การ
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด
ธุรกิจการเงิน
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ การ
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ การ
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ การ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมสุ ทธิ
* ธนาคารมีเพียงอานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึงระดับควบคุม

ร้ อยละของหลักทรัพย์
ทีล่ งทุนทางตรง
และทางอ้ อม (%)
2563
2562

69.08
30.00
22.17
14.26

69.08
35.88
30.00
22.17
14.26

362
15
118
13
508
(2)
506

362
201
15
118
13
709
(2)
707

26
457
95
333
911
911

94
820
441
109
273
1,737
1,737

ประเภท
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ร้ อยละของหลักทรัพย์
มูลค่ าเงินลงทุน
ทีล่ งทุนทางตรง
วิธีราคาทุน
และทางอ้ อม (%)
(ล้ านบาท)
2563
2562
2563
2562

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.71
99.91
90.00
75.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.91
75.00

2
9,261
2,500
19,585
1,500
105,010
4,772
1,365
183

2
9,261
2,500
19,585
1,500
4,772
183

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

69.08
30.00
22.17
14.26

69.08
35.88
30.00
22.17
14.26

362
15
118
13
144,686
(97)
144,589

362
201
15
118
13
38,512
(97)
38,415

** เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
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งบการเงินรวม
มูลค่ าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
2563
2562
2563
2562

แบบ 56-1
รายการทางบัญชีที่สาคัญระหว่างธนาคารกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีการ
กาหนดราคาซื้ อขายระหว่างกัน การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมระหว่างกันและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจและเป็ นเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนยั สาคัญ ดังนี้

ชื่ อบริษัท
บริษัทร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
รวมบริษัทร่ วม
บุคคลและกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้
รายได้ ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่าย รายได้
รายได้
ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่าย
ดอกเบีย้ ทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
อื่น
ดอกเบีย้ ทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
อื่น
5
5
1
6

19
31
10
60
67
127

1
1
43
44

6
144
2
2
154
198
352

3
3
2
5

18
68
17
10
113
59
172

1
1
2
68
70

5
126
1
5
137
191
328

หน่ วย : ล้ านบาท
ชื่ อบริษัท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้
รายได้ ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่าย รายได้
รายได้
ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่าย
ดอกเบีย้ ทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
อื่น
ดอกเบีย้ ทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
อื่น

บริษัทย่ อย
บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด
7
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด
24
2
92
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทวี จากัด
1
21
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
3,075
1
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
590
5
ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด
1
124
4
3
บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด
1
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนบางกอกแคปปิ ตอล จากัด**
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
15
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด***
4
45
รวมบริษัทย่ อย
44
3,837
18
116
บริษัทร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
5
3
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
19
1
6
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
31
144
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
10
2
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
2
รวมบริษัทร่ วม
5
60
1
154
3
บุคคลและกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
1
43
129
2
รวม
50
3,897
62
283
121
** เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
*** ถือหุ น้ โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
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2
1,000
3,346
923
113
5,384

17
1
2
4
8
3
1
36

1
4
2
7

18
68
17
10
113
1
5,498

1
1
2
68
106

5
126
1
5
137
114
258

แบบ 56-1
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย : ล้ านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2,504
1,923
95
88
2,599
2,011

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,546
1,405
84
76
1,630
1,481

12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ริ ายการระหว่ างกัน
ธนาคารมี ข้ นั ตอนและวิธีก ารปฏิ บัติ งานที่ ชัด เจนในการน าเสนอ วิเคราะห์ ค าขอและการอนุ ม ัติก ารท า
ธุรกรรมของลูกค้าที่มีหลักฐานตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการอนุมตั ิสินเชื่อ ธนาคารมีระเบียบคาสัง่ ปฏิบตั ิงานภายใน
ที่กาหนดให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมจะต้องไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อนั้น ๆ
12.3 การทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ธนาคารอาจมีการทารายการระหว่างกันในอนาคตตามการดาเนินธุรกิจทัว่ ไป ซึ่งธนาคารมีการกาหนดขั้นตอน
และวิธีปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนในการอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ทางการได้กาหนดให้ธนาคารถือปฏิบตั ิ
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- ร่ าง -

แบบ 56-1

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 งบการเงิน
•

ผู้สอบบัญชี

ผูส้ อบบัญ ชี คือ บริ ษทั ดี ลอยท์ ทู ช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงิ น
สาหรับปี 2563, 2562 และ 2561
•

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2563, 2562 และ 2561

ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

13 - 1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสด)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท
รายการ
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

2563

2561

สิ นทรัพย์
เงินสด

73,886,309

58,090,112

62,394,091

70,013,515

58,012,561

62,329,288

519,036,028

472,349,351

450,699,724

374,778,755

442,584,108

404,378,243

57,936,242

-

-

69,359,414

-

-

67,560,232

49,807,012

28,649,605

66,143,443

49,687,316

28,334,423

758,482,179

647,696,626

556,787,522

670,444,629

610,535,400

525,694,808

911,321

1,737,450

1,607,844

144,589,329

38,414,900

37,290,633

2,189,102,088

1,891,046,281

1,935,780,705

1,896,205,127

1,836,721,735

1,881,395,452

-

1,626,872

1,577,698

-

103,722

87,709

9,753,914

9,362,849

10,603,892

7,754,245

8,368,141

8,742,836

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

65,049,861

40,753,955

42,567,441

55,460,373

39,504,853

41,180,182

ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ

32,307,811

1,760,117

1,080,011

1,451,391

1,673,358

990,727

7,939,617

4,542,443

4,091,264

2,082,884

3,360,374

2,947,919

หลักประกันที่นาไปวางกับคู่สญ
ั ญาทางการเงิน

12,833,047

17,506,277

3,324,390

12,699,962

17,419,107

3,149,620

สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ

28,161,036

20,463,750

17,586,037

13,977,916

16,975,764

11,720,218

3,822,959,685

3,216,743,095

3,116,750,224

3,384,960,983

3,123,361,339

3,008,242,058

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสิ นทรัพย์
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- ร่ าง -

แบบ 56-1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2563

2562

2561

2,370,792,167
134,346,323
5,523,288

2,326,469,540
136,862,124
7,223,141

2,485,596,798
162,499,180
6,702,768

2,316,034,607
129,277,274
5,488,403

2,262,490,378
128,394,405
7,199,386

37,837,421
144,680,567
1,626,872
18,701,528
2,364,416
72,754,204
2,788,626,786

22,338,039
116,348,334
1,577,698
16,518,913
1,399,378
74,854,166
2,703,591,333

19,056,520
56,212,287
133,963,539
25,065,453
2,588,682
53,792,151
2,945,477,378

37,370,815
144,315,507
103,722
18,428,103
2,158,732
51,721,099
2,704,898,262

21,854,408
116,221,332
87,709
16,311,378
1,187,304
52,536,301
2,606,282,601

16,550
39,983,450

16,550
39,983,450

16,550
39,983,450

16,550
39,983,450

16,550
39,983,450

19,088,429
56,346,232
34,471,457

19,088,429
56,346,232
42,842,767

19,088,429
56,346,232
52,849,874

19,088,429
56,346,232
40,383,596

19,088,429
56,346,232
46,154,541

24,000,000
106,500,000
187,345,092
427,751,210
365,099
428,116,309
3,216,743,095

23,000,000
101,500,000
170,036,820
412,814,248
344,643
413,158,891
3,116,750,224

25,000,000
111,500,000
174,699,070
439,483,605
439,483,605
3,384,960,983

24,000,000
106,500,000
172,144,820
418,463,077
418,463,077
3,123,361,339

23,000,000
101,500,000
155,870,255
401,959,457
401,959,457
3,008,242,058

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
เงินรับฝาก
2,810,862,624
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
219,149,193
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
7,257,360
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
19,256,663
หนี้สินอนุพนั ธ์
57,127,821
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
136,176,779
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
27,305,660
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
2,447,583
หนี้สินอื่น
93,128,867
3,372,712,550
รวมหนีส้ ิ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ บุริมสิ ทธิ 1,655,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
16,550
หุ น้ สามัญ 3,998,345,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
39,983,450
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ น้ สามัญ 1,908,842,894 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
19,088,429
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
56,346,232
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
47,256,838
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
25,000,000
อื่น ๆ
111,500,000
ยังไม่ได้จดั สรร
189,822,190
รวมส่วนของธนาคาร
449,013,689
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
1,233,446
รวมส่วนของเจ้าของ
450,247,135
3,822,959,685
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
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- ร่ าง -

แบบ 56-1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2561

2563

2562

2561

112,523,517
35,477,057
77,046,460
34,167,918
9,456,915
24,711,003

112,565,219
41,493,764
71,071,455
39,280,197
10,775,642
28,504,555

110,780,806
39,405,148
71,375,658
37,437,166
9,847,296
27,589,870

94,695,292
27,805,781
66,889,511
26,795,044
8,800,699
17,994,345

108,129,726
39,874,777
68,254,949
33,873,573
10,581,567
23,292,006

106,032,995
37,503,469
68,529,526
32,045,654
9,682,127
22,363,527

11,057,904
2,512,154
(14,492)
734,126
2,039,396
641,626
118,728,177

- 9,651,307
7,847,526 8,300,443
- 7,251,972 7,499,069
19,764,691 8,008,787 2,177,491 19,102,850 4,350,040
92,582
77,695
2,134,552 1,048,631
721,912 1,031,659
764,837
3,769,070 3,781,176 3,597,669 6,632,283 12,200,147
561,599 1,218,024
382,131
406,089
965,278
133,746,030 121,400,284 101,414,366 125,971,808 116,672,424

30,959,431
186,931
14,165,327
2,928,889
17,733,376
65,973,954
31,195,868
21,558,355
4,013,619
17,544,736

26,725,848
166,742
11,788,808
3,364,301
12,917,335
54,963,034
32,351,077
46,431,919
10,219,204
36,212,715

กาไรสุ ทธิ จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรสุ ทธิ จากธุ รกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ
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28,773,505
154,466
10,466,827
3,367,073
12,402,779
55,164,650
21,964,530
44,271,104
8,554,435
35,716,669

24,848,414
128,220
12,034,242
2,880,048
14,578,533
54,469,457
27,888,515
19,056,394
3,418,355
15,638,039

24,141,378
126,540
11,053,997
3,313,109
11,584,279
50,219,303
31,744,338
44,008,167
9,220,175
34,787,992

26,094,945
114,985
9,743,108
3,281,363
10,961,787
50,196,188
21,151,692
45,324,544
6,933,173
38,391,371

- ร่ าง -

แบบ 56-1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(ต่ อ)
รายการ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

2563

2562

2561

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

2,964,758
- 1,839,100
- (2,208,474) (11,717,063)
- (2,230,950) (11,676,020)

กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการป้องกัน
ความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

260,583
260,583
4,115,474 (5,705,941) (3,179,645) 4,671,025 (3,092,634) (1,509,033)
1,969
346
(231,478) 487,574 2,399,421
15,270
495,650 2,392,714

รายการที่ไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์

14,524,289

-

- 13,987,474

-

-

(6,067,116)

-

- (5,340,383)

-

-

958,884

-

-

-

-

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ ยงด้านเครดิต
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม

958,884

(428,401) (1,695,259) 399,452 (284,680) (1,703,714) 401,353
1,962
(3,233,984) 337,942
(75,866) (3,324,295) 339,678
(76,246)
12,864,971 (8,782,189) (12,173,355) 12,782,978 (6,191,970) (10,467,232)
30,409,707 27,430,526 23,543,314 28,421,017 28,596,022 27,924,139

การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิ
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

17,180,582 35,816,094 35,329,972 15,638,039 34,787,992 38,391,371
364,154
396,621
386,697
17,544,736 36,212,715 35,716,669 15,638,039 34,787,992 38,391,371

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (พันหุ้น)

30,056,376 27,029,364 23,156,620 28,421,017 28,596,022 27,924,139
353,331
401,162
386,694
30,409,707 27,430,526 23,543,314 28,421,017 28,596,022 27,924,139
9.00
1,908,843
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18.76
1,908,843

18.51
1,908,843

8.19
1,908,843

18.22
1,908,843

20.11
1,908,843

- ร่ าง -

แบบ 56-1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
รายการ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
21,558,355 46,431,919 44,271,104 19,056,394 44,008,167 45,324,544
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
5,545,356 4,127,314 3,356,325 4,494,384 3,924,659 3,201,752
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
31,195,868
- 27,888,515
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
- 31,208,166 18,358,031
- 30,601,427 17,545,193
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
- 1,142,911 3,606,499
- 1,142,911 3,606,499
กาไรจากการแปลงค่าเงินกูย้ ืมระยะยาว
(830,663) (9,038,049)
(866,826)
(830,663) (9,038,049)
(866,826)
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตดั จาหน่าย
1,199,165
208,974
890,939 1,140,896
368,642 1,026,743
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
4,938,476
- 6,242,749
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
(270,285)
219,138
(17,068)
857
กาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
(2,512,154)
- (2,177,491)
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
66,340
66,340
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
- (20,272,149) (10,684,693)
- (19,610,308) (7,025,946)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
507,458 2,675,906
507,458 2,675,906
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
14,492
(92,582)
(77,695)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
1,124,720
909,267 1,058,423 1,061,250
514,489
429,783
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(356,255)
(64,089)
(3,272)
(356,493)
(64,280)
(2,304)
กาไรจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
(196,180)
(196,180)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
368,892
(46,722)
91,824
254,704
(46,751)
91,824
่
ค่าใช้จายประมาณการหนี้สิน
1,392,950
984,145 3,482,337
752,667
906,373 3,457,027
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
(77,046,460) (71,071,455) (71,375,658) (66,889,511) (68,254,949) (68,529,526)
รายได้เงินปันผล
(2,039,396) (3,769,070) (3,781,176) (3,597,669) (6,632,283) (12,200,147)
เงินสดรับดอกเบี้ย
111,778,327 113,718,086 110,767,001 93,345,665 109,327,492 106,001,571
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(40,860,836) (40,865,236) (39,083,462) (33,042,463) (39,015,108) (37,279,290)
เงินสดรับเงินปันผล
2,039,396 3,767,549 3,898,498 1,899,134 3,592,262 3,672,659
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(6,566,399) (9,630,583) (12,134,523) (5,638,459) (8,040,620) (10,716,622)
รายได้คา้ งรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(4,054)
(637,904)
(85,964)
31,380
(657,998)
(114,409)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,289,301
101,084
85,574
417,606
(44,177)
29,384
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
52,032,901 47,348,749 54,734,670 43,856,415 43,472,289 50,395,012
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
21,975,455 (20,810,795) (14,357,978) 68,282,173 (37,778,031) (19,836,032)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (6,058,883)
- (25,396,647)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
373,514 6,289,689
- 2,704,971 4,092,866
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(91,771,656) 10,715,732 (88,376,984) (76,751,199) 11,443,470 (80,419,545)
ทรัพย์สินรอการขาย
642,208 1,803,018 1,692,313
719,896 1,331,449 1,296,501
สิ นทรัพย์อื่น
(16,147,080) (38,638,815)
(876,447) (9,835,598) (41,367,622) (2,391,024)
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แบบ 56-1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่ อ)
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ ทธิ การเช่า
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
เงินสดรับจากการออกหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561

193,025,477 44,322,627 15,726,256
32,197,568 (2,515,800) 3,278,257
1,168,013 (1,699,853)
(28,599)
(677,549)
223,516
(102,183)
30,075,396 15,068,983 (1,621,895)
216,461,850 56,190,876 (23,642,901)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561

169,562,191 53,544,229 10,069,378
33,221,906
882,869 1,181,868
1,214,364 (1,710,983)
(10,984)
(8,086)
(14,541)
(3,081)
17,747,643 17,563,391 1,303,152
222,613,058 50,071,491 (34,321,889)

(473,224,079)
- (445,490,013)
- (580,621,168) (406,898,932)
- (565,635,275) (396,232,943)
369,398,464
(108,871,614)
105,105,900
(77,195,676)
41,512
(2,308,393)
753,477
(186,300,409)

507,543,770
(87,451,141)
84,472,790
(9,304,111)
2,242,534
(124,267)
89,212
(1,715,299)
100,007
(84,767,673)

438,671,785
(61,740,676)
52,854,424
(3,388,875)
5,373,981
(200,001)
130,287
(1,686,958)
4,833
23,119,868

(25,620,963)
23,755,703
(1,363,569)
(1,275,888)
(9,544,214)
(362,972)
(14,411,903)
46,659
15,796,197
58,090,112
73,886,309

36,727,413
143,207
(12,092,402)
(380,706)
24,397,512
(124,694)
(4,303,979)
62,394,091
58,090,112

38,847,808
(29,131,439)
171,254
(12,065,986)
(325,473)
(2,503,836)
(51,842)
(3,078,711)
65,472,802
62,394,091
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343,276,461
- 497,030,202 421,540,961
(20,846,462)
- (10,352,832) (10,550,169)
28,323,094
- 5,723,379 9,647,827
- (8,357,583) (3,144,206)
- 2,137,272 5,373,981
(105,263,739) (1,124,267)
(200,001)
1,698,535 3,038,500 8,644,809
(925,775) (1,582,812) (1,586,272)
537,155
76,499
2,704
(198,690,744) (79,046,917) 33,496,691
(24,964,624)
23,755,703
(107,063)
(1,106,844)
(9,544,214)
(11,967,042)
45,682
12,000,954
58,012,561
70,013,515

36,727,413
143,207
(12,092,402)
24,778,218
(119,519)
(4,316,727)
62,329,288
58,012,561

38,847,808
(29,131,439)
171,254
(12,065,986)
(2,178,363)
(49,850)
(3,053,411)
65,382,699
62,329,288

- ร่ าง -

แบบ 56-1

13.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (งบการเงินรวม)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนส่ วนของเจ้าของ /1
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของ 1) (เท่า)
อัตราส่ วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื
อัตราส่ วนเงินให้กตู้ ่อเงินฝาก
อัตราส่ วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่ วนเงินกองทุนรวมต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่ วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อสิ นเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับ /2
อัตราส่ วนหนี้ สูญต่อสิ นเชื่ อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่ อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสิ นเชื่ อรวม /3
อัตราส่ วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่ อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ
/1
/2

/3

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
73.37%
10.50%
3.96%
3.74%
1.20%
2.54%
3.55%

67.79%
19.25%
8.45%
4.10%
1.59%
2.51%
5.62%

69.04%
20.70%
8.73%
4.11%
1.52%
2.58%
3.89%

2.13%
0.48%
0.05

2.24%
1.13%
0.06

2.28%
1.13%
0.05

7.51
80.16%
84.25%
83.34%
55.55%
18.34%

6.52
81.77%
86.95%
85.02%
33.76%
20.04%

6.55
85.03%
89.54%
86.05%
34.15%
17.96%

8.21%
0.91%
3.91%
0.23%

8.44%
0.52%
3.39%
0.19%

7.32%
0.37%
3.42%
0.27%

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต คานวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้สินเชื่อ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้ง
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน (ก่อนการเริ่ มใช้ TFRS 9 คานวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้สินเชื่ อ)
รวมเงินให้กยู ้ ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

วิเคราะห์ ราคาปิ ดต่ อหุ้นและกาไรต่ อหุ้น
ราคาปิ ดต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)
ราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ ้น (เท่า)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

113.81

189.72

203.51

9.00

18.76

18.51

12.65

10.11

10.99

ในปี 2563 ราคาปิ ดต่อหุ ้นถัวเฉลี่ยของหุ ้นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยลดลงร้อยละ 40.0
จาก 189.72 บาทในปี 2562 เป็ น 113.81 บาทในปี 2563 และกาไรต่อหุ ้น (EPS) ลดลงร้อยละ 52.0 จาก 18.76 บาทต่อ
หุ ้น ในปี 2562 เป็ น 9.00 บาทต่อ หุ ้น ในปี 2563 โดยสัดส่ วนของราคาปิ ดต่ อก าไรต่ อหุ ้น (P/E Ratio) ของธนาคาร
เพิม่ ขึ้นจาก 10.11 ในปี 2562 เป็ น 12.65 ในปี 2563
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แบบ 56-1
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เศรษฐกิจไทยในปี 2563
เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.1 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยสำคัญมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) และจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดที่ประเทศต่ำง ๆ ประกำศใช้พร้อมกันทัว่ โลก
อำทิ กำรจำกัดกำรเดินทำง กำรปิ ดเมือง และกำรห้ำมเดินทำงออกนอกเคหะสถำนในยำมวิกำล ส่ งผลให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิ จ หยุด ชะงัก ลง ทั้งนี้ ภำคเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบมำกที่ สุ ด คื อ กำรค้ำ ระหว่ำงประเทศ กำรลงทุ น
ภำคเอกชน และกำรบริ โภคภำคเอกชน โดยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ กำรส่งออกสิ นค้ำลดลงร้อยละ 6.6 กำรนำเข้ำสิ นค้ำ
ลดลงร้อยละ 13.5 กำรลงทุนภำคเอกชนหดตัวร้อยละ 8.4 สอดคล้องกับอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตที่อยูท่ ี่ร้อยละ 52.2
ซึ่ งต่ ำสุ ดในรอบเกื อบ 10 ปี ส่ วนกำรบริ โภคภำคเอกชนหดตัวร้อยละ 1.0 นอกจำกนี้ มำตรกำรอื่น ๆ ที่ รัฐบำลออก
เพิม่ เติม เช่น กำรระงับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศเพื่อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 และกำรกักกันตัวผูท้ ี่เข้ำสู่
ประเทศเป็ นเวลำ 14 วัน ได้ส่งผลให้ไม่มีนกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติต้ งั แต่เดือนเมษำยนจนถึงสิ้ นปี ปั จจัยเหล่ำนี้ ทำให้ธุรกิจ
ต่ำง ๆ ต้องเลิกจ้ำงพนักงำน เพื่อแก้ปัญหำปริ มำณธุรกิจที่ลดลงและกำรขำดแคลนสภำพคล่อง ส่งผลให้มีคนถูกพักกำร
ทำงำนประมำณ 2.5 ล้ำนคน และอัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 2.2 ซึ่งสูงสุดในรอบทศวรรษ
อย่ำงไรก็ดี ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้น รัฐบำลได้เร่ งออกมำตรกำรเพื่อกระตุน้ กำรใช้จ่ำยของ
ประชำชน พร้ อ มกับ เร่ งกำรบริ โภคและกำรลงทุ น ภำครั ฐ เพื่ อ ช่ วยประคับ ประคองเศรษฐกิ จ ซึ่ งมำตรกำรต่ ำง ๆ
ประกอบไปด้วย โครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน และโครงกำรคนละครึ่ ง โดยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
กำรใช้จ่ำยบริ โภคภำครัฐขยำยตัวร้อยละ 0.8 เช่นเดียวกับกำรลงทุนภำครัฐในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ขยำยตัวร้อยละ 5.7
อัตรำเงินเฟ้อทัว่ ไปติดลบร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.7 ในปี ก่อนหน้ำ ซึ่งต่ำกว่ำเป้ ำหมำยเงินเฟ้อทัว่ ไปของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยที่มีกรอบอยูท่ ี่ร้อยละ 1 - 3 สำเหตุสำคัญมำจำกกำรบริ โภคและกำรลงทุนภำคเอกชนที่ซบเซำ
และกำรปรับตัวลดลงของรำคำสิ นค้ำในกลุ่มพลังงำน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย 3 ครั้งเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ เดือนมีนำคมและเดือน
พฤษภำคม เป็ นกำรปรับลดดอกเบี้ ยสู่ ระดับต่ ำสุ ดเป็ นประวัติกำรณ์ ที่ร้อยละ 0.5 เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจครั้งนี้ ในส่วนของค่ำเงินบำท แม้วำ่ จะอ่อนค่ำลงในช่วงต้นปี ที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกเงินทุนกลับเข้ำสู่ สินทรัพย์ที่มี
ควำมมัน่ คงและปลอดภัยโดยเฉพำะเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ และทองคำ อย่ำงไรก็ดี กำรแข็งค่ำของค่ำเงินบำทกลับมำเป็ น
ประเด็นที่น่ำกังวลอีกครั้ง ในช่วงสองเดื อนหลังของปี 2563 จำกกำรเกิ นดุลบัญชีเดินสะพัดอยูท่ ี่ 17,000 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 3.3 ของ GDP โดยเงินบำทได้แข็งค่ำเข้ำสู่ระดับ 29.82 บำทต่อดอลลำร์ สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นระดับ
ที่แข็งค่ำที่สุดในรอบปี ธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมำตรกำรสำหรับผ่อนคลำยสถำนกำรณ์ค่ำเงินบำท โดยเปิ ด
เสรี ให้คนไทยสำมำรถไปลงทุนในต่ำงประเทศได้สะดวกขึ้น ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นในกำรสร้ำงระบบนิ เวศใหม่ของอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่เหมำะสมในระยะยำวต่อไป
ในส่ วนของตลำดกำรเงินโลก หลังจำกเผชิญภำวะซบเซำในช่วงที่มีกำรใช้มำตรกำรควบคุมกำรระบำดอย่ำง
เข้มข้น ตลำดตรำสำรทุนทัว่ โลกอยูใ่ น “ภำวะกำรฟื้ นตัวที่ไม่เท่ำกัน” โดยในปี ที่ผ่ำนมำตลำดที่มีสัดส่ วนของตรำสำร
ทุ น กลุ่ มเทคโนโลยีฟ้ื นตัวได้ดี กว่ำตลำดอื่ น ในส่ วนของตรำสำรหนี้ ทั่วโลกอยู่ในภำวะผลตอบแทนต่ ำเนื่ องจำก
นโยบำยกำรเงินที่ผอ่ นคลำยทัว่ โลก ทั้งนี้ แม้วำ่ จะเผชิญกับควำมผันผวนอย่ำงมำกในตลำดตรำสำรทุนและตลำดเงินใน
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ปี ที่ ผ่ำนมำ ประเทศไทยก็ยงั สำมำรถรักษำทุนสำรองระหว่ำงประเทศในระดับที่ สูงและมีสัดส่ วนทุนสำรองระหว่ำง
ประเทศคิดเป็ น 1.5 เท่ำของจำนวนหนี้สินในสกุลเงินต่ำงประเทศทั้งหมด
มุมมองเศรษฐกิจไทยในปี 2564
ส ำหรั บ ปี 2564 คำดว่ ำ เศรษฐกิ จ ไทยจะขยำยตัว ประมำณร้ อ ยละ 1 - 2 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้ ำ โดย
ควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำวัคซีนจะเกื้อหนุนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรท่องเที่ยวทัว่ โลก ประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ที่พฒั นำแล้ว อำทิ สหรัฐอเมริ กำ สหรำชอำณำจักร สหภำพยุโรป และญี่ปุ่น คำดว่ำจะฉี ดวัคซีนให้กบั ประชำกรจำนวน
มำกได้รวดเร็ วกว่ำเมื่อเปรี ยบเที ยบกับประเทศกำลังพัฒนำ ซึ่ งรวมถึงประเทศไทยที่คำดว่ำจะกระจำยวัคซี นได้ชำ้ กว่ำ
เนื่องจำกอุปทำนของวัคซีนทั้งโลกที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรส่ งออกสิ นค้ำของประเทศไทยคำดว่ำจะได้รับอำนิ สงค์จำกกำรเริ่ มฟื้ นตัวของกำลัง
ซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคและกำรผลิ ต ภำคอุ ต สำหกรรมของหลำยประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศที่ พ ัฒ นำแล้ว
นอกจำกนี้ อุปสงค์ของสิ นค้ำอิเล็กทรอนิ กส์ที่เพิ่มสู งขึ้นจำกกระแสของกำรค้ำยุคเทคโนโลยี 5G และกำรปฏิบตั ิงำนที่
บ้ำนจะเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยบวกที่จะช่วยเกื้อหนุนกำรส่ งออกสิ นค้ำอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเช่นเดียวกัน ในส่ วน
ของภำคกำรท่องเที่ยว คำดว่ำจะทยอยฟื้ นตัวเมื่อผูไ้ ด้รับวัคซีนเริ่ มกลับมำท่องเที่ยวต่ำงประเทศอีกครั้ง อย่ำงไรก็ดี คำด
ว่ำจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ำมำในประเทศไทยจะยังคงอยูใ่ นระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่งจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
กำรบริ โภคภำคเอกชนในไตรมำสแรกคำดว่ำจะอยูใ่ นระดับต่ำ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่รัฐบำลได้ประกำศใช้
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ ระบำดอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อสำมำรถควบคุมกำรระบำดได้แล้ว คำดว่ำกำรบริ โภคภำคเอกชนจะ
ทยอยฟื้ นตัวจำกผลของกำรคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด กำรช่วยเหลือเงิ นเยียวยำค่ำครองชี พของประชำชนที่
ได้รับผลกระทบ รวมถึงกำรฟื้ นตัวของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ นโยบำยของรัฐบำลจะเป็ นปั จจัยสำคัญที่
ช่วยสนับสนุ นกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จท่ำมกลำงควำมไม่แน่ นอนที่ เกิ ดขึ้น โดยมีกำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็ นกลไกสำคัญ
และคำดว่ำนโยบำยทำงกำรเงินจะผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ปัจจัยทีอ่ าจส่ งผลต่ อการดาเนินงานของธนาคารในอนาคต
ธนำคำรพำณิ ชย์ไ ทยอำจต้อ งเผชิ ญ กับ ควำมท้ ำ ทำยจำกกำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยของรั ฐ บำลและ
สภำพแวดล้อมกำรทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว โดยที่วกิ ฤตโควิด-19 เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำให้หลำยเทรนด์สำคัญ
ของโลกมำถึงเร็ วขึ้น ซึ่ งเป็ นทั้งควำมท้ำทำยและโอกำสสำหรับเศรษฐกิจและภำคธุรกิจไทยในหลำยมิติ และสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของธนำคำรพำณิ ชย์ในช่วง 2 - 3 ปี ข้ำงหน้ำ ดังต่อไปนี้
1. การก้ าวสู่ สังคมดิจิทัลและนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี วิกฤตโควิด-19 ผลักดันให้ท้ งั บุคคลและภำคธุรกิ จ
ต้องปรับตัวสู่ ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่ องของกำรทำงำน กำรศึ กษำ กิ จกรรมยำมว่ำง กำร
ท่องเที่ยว และกำรดูแลสุ ขภำพ ซึ่ งเทคโนโลยีดิจิทลั มีบทบำทสำคัญอย่ำงมำกในกิจกรรมในชีวิตประจำวันและกำรทำ
ธุรกิจ ทำให้ธนำคำรพำณิ ชย์มีโอกำสสนับสนุ นผูบ้ ริ โภคและธุรกิจในกำรปรับตัวสู่ ฐำนวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงปรับปรุ ง
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำของธนำคำรเองด้วย
กำรขยำยตัว อย่ำ งรวดเร็ ว ของกำรใช้อุ ป กรณ์ Smart Phone และ Tablet รวมทั้ง ควำมก้ำ วหน้ ำของ
เทคโนโลยี ทำให้กำรดำเนิ นธุรกรรมทำงกำรเงินมีควำมสะดวกรวดเร็ วขึ้น ทั้งกำรชำระเงิน กำรโอนเงิน กำรกูย้ ืมเงิน
กำรระดมทุน และกำรวำงแผนจัดกำรสิ นทรัพย์ โดยประชำชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึงสื่ อดิจิทลั ได้มำกขึ้น ส่ งผลให้กำร
ให้บริ กำรทำงกำรเงินของไทยพัฒนำไปสู่สงั คมไร้เงินสด (Cashless Society) เร็ วยิง่ ขึ้น นอกจำกนี้ กำรเงินดิจิทลั ยังช่วย
ยกระดับคุณภำพชีวติ ของลูกค้ำบุคคลและศักยภำพของภำคธุรกิจ ขณะที่ลูกค้ำบุคคลมีควำมต้องกำรบริ กำรที่รวดเร็ว ไร้
รอยต่อ ผ่ำนช่องทำงที่ไม่ใช่สำขำ 24/7 และผูป้ ระกอบกำรต้องกำรบริ กำรทำงกำรเงินแบบ Integrated Solution ธนำคำร
14 - 2

แบบ 56-1
จึงนำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงลึกโดยกำรใช้ Big Data และปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อศึกษำ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม รวมถึงพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ครบวงจรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้น
2. หนีค้ รัวเรื อนในปัจจุบันของไทยอยู่ในระดับสู ง ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ระดับหนี้ครัวเรื อนต่อ GDP ของ
ไทยอยูใ่ นระดับสูง โดยมีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 80 ของ GDP และกำรระบำดของโควิด-19 ได้เข้ำมำซ้ ำเติมให้ปัญหำ
นี้รุนแรงมำกยิง่ ขึ้น ภำระหนี้ที่สะสมเพิ่มขึ้นจนอยูใ่ นระดับสูงเป็ นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรื อน
เนื่ องจำกต้องกันรำยได้ส่วนหนึ่ งสำหรับกำรชำระคืนหนี้ ซึ่ งทำให้ครัวเรื อนมีควำมเสี่ ยงในกำรผิดนัดชำระหนี้ สูงขึ้น
นอกจำกนี้ อัตรำดอกเบี้ยที่อยูใ่ นระดับต่ำทำให้ประชำชนไม่มีแรงจูงใจในกำรออมประกอบกับมีแรงกระตุน้ ให้ใช้จ่ำย
มำกขึ้น อีกทั้งในช่วงกำรแพร่ ระบำดส่งผลให้มีกำรปิ ดกิจกำรจำนวนมำกและมีคนว่ำงงำนเพิ่มขึ้น ขำดรำยได้ที่จะนำไป
ชำระหนี้ ทำให้บำงส่วนต้องหันไปพึ่งพำแหล่งเงินนอกระบบอัตรำดอกเบี้ยสู งเนื่ องจำกไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินใน
ระบบได้ ซึ่ งจะซ้ ำเติมให้ปัญหำหนี้ ครัวเรื อนรุ นแรงขึ้นไปอีก เป็ นอุปสรรคต่อกำรฟื้ นตัวของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรื อน
ในระยะต่อไป
3. ปัญหาด้ านความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจเอสเอ็มอี ผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอีของไทยจำนวนมำกมี
ปั ญหำด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำกระบบกำรผลิตที่ลำ้ หลัง แรงงำนที่ดอ้ ยคุณภำพ และขำดนวัตกรรมและกำร
พัฒ นำสิ น ค้ำ ไม่ ส ำมำรถเปลี่ ยนแปลงให้ร องรั บ กับ กำรท ำกำรค้ำหรื อ เศรษฐกิ จ แบบใหม่ ได้อ ย่ำงทัน กำล อี กทั้ง
ผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอีแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีจุดอ่อนในด้ำนกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม
ในกำรทำธุ รกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงแบบก้ำวกระโดด หรื อ Disruption ทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์และรู ปแบบกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
นอกจำกนี้ ในอดี ตท ำเลที่ ต้ งั ของสถำนประกอบกำรเป็ นปั จจัยหลักต่ อควำมอยู่รอดของธุ รกิ จ แต่ในปั จจุ บัน กำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นควำมสะดวกและรวดเร็ ว ส่ งผล
ให้กำรสัง่ ซื้อสิ นค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก Mobile / e-Commerce / Logistics กลำยเป็ นปั จจัยสำคัญ
อีกทั้งผูบ้ ริ โภคนิยมรับข่ำวสำรจำกสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่ำง ๆ เป็ นหลัก
ปั ญหำนี้ ยิ่งรุ นแรงขึ้นสำหรับผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอีที่ต้ งั อยู่ในเมืองรองซึ่ งตลำดมีขนำดเล็กกว่ำเมือง
ใหญ่ ประกอบกับในช่วงหลังบริ ษทั ขนำดใหญ่ระดับประเทศได้รุกเข้ำไปขยำยธุรกิจในเมืองรองมำกขึ้น ผูป้ ระกอบกำร
เอสเอ็มอีในเมืองรองจึงได้รับผลกระทบจำกกำรแข่งขันกับธุรกิจขนำดใหญ่รุนแรงมำกกว่ำผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอีใน
เมืองใหญ่ เพรำะนอกจำกขนำดของตลำดจะจำกัดแล้ว ยังต้องเผชิ ญกับข้อจำกัดอีกหลำยด้ำน ตั้งแต่คุณภำพแรงงำน
ต้นทุนสิ นค้ำและค่ำขนส่ง ตลอดจนระบบบริ หำรจัดกำร
วิกฤตโควิด-19 ส่ งผลให้สถำนกำรณ์ของธุรกิจเอสเอ็มอียำกลำบำกขึ้นไปอีก เนื่ องจำกเอสเอ็มอีส่วนใหญ่
มีสภำพคล่องต่ ำ เมื่อสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดยืดเยื้อ จึ งมี ธุรกิ จที่ ตอ้ งปิ ดกิ จกำรเป็ นจำนวนมำก ธุ รกิ จที่ สำมำรถ
ควบคุมค่ำใช้จ่ำย และปรับปรุ งวิธีกำรทำงำนเพื่อเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) โดยกำรใช้ระบบ Automation มำกขึ้ น
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถทำงำนที่มีมูลค่ำสูงขึ้น จะผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ ได้ โดยธนำคำรพำณิ ชย์มีบทบำทใน
กำรสนับสนุนภำคธุรกิจในกำรปรับตัวดังกล่ำว
4. การย้ า ยฐานการผลิ ต จากการเปลี่ ย นแปลงห่ ว งโซ่ อุ ป ทานโลก (Global Supply Chain Relocation)
มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริ กำ และกำรตอบโต้จำกประเทศคู่คำ้ ส่ งผลให้มีกำรเคลื่อนย้ำยฐำนกำรผลิต
บำงส่ วนออกจำกจี น โดยมี เป้ ำหมำยที่ ภูมิภำคอำเซี ยน นอกจำกนั้น วิกฤตโควิด -19 ยังเร่ งให้ผูผ้ ลิ ตที่ พ่ ึงพำห่ วงโซ่
อุปทำนในจีนต้องกระจำยออกไปในหลำย ๆ ภูมิภำค เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่จะเกิดกำรหยุดชะงักของสำยกำรผลิตเหมือน
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่จีนปิ ดเมืองอู่ฮนั่ เพื่อควบคุมกำรแพร่ ระบำด กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงเป็ นโอกำสในกำรดึงดูด
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กำรลงทุนเข้ำมำในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซี ยน โดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จำกกำรเป็ นฐำนกำรผลิตของทั้ง
ห่วงโซ่อุปทำนในระดับภูมิภำค
5. ภาวะหนีส้ ะสมในระดับสู ง (Debt Accumulation) หลำยประเทศในโลกกำลังเผชิญกับปริ มำณหนี้ สะสม
ในระดับสูง จำกข้อมูลของ Institute of International Finance สัดส่วนหนี้รวมต่อ GDP ของโลก ณ สิ้นปี 2563 อยูท่ ี่ร้อย
ละ 355.9 ซึ่งมีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรใช้นโยบำยกำรเงินที่ผอ่ นคลำยของธนำคำรกลำงสำคัญ ๆ ต่อเนื่ องเป็ นเวลำนำน
ประกอบกับอัตรำเงิ นเฟ้ อที่ อยู่ในระดับต่ ำ กำรก่อหนี้ จึงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องทั้งในระดับรัฐบำล ธุ รกิ จเอกชน และ
ครัวเรื อน กำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 ทำให้สถำนกำรณ์หนี้รุนแรงยิง่ ขึ้น เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่ำงรุ นแรง
มีแรงงำนว่ำงงำนเป็ นจำนวนมำก รั ฐบำลจำเป็ นต้องก่อหนี้ เพิ่มขึ้ นเพื่อนำมำใช้จ่ำยเยียวยำประชำชนที่ ได้รับควำม
เดื อดร้อนและฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ ขณะที่ ภำคธุ รกิ จและภำคครัวเรื อนก็จำเป็ นต้องก่อหนี้ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยธุ รกิ จขนำด
ใหญ่มีควำมได้เปรี ยบในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีตน้ ทุนต่ำมำกกว่ำ ขณะที่ธุรกิจเอสเอ็มอีและภำคครัวเรื อนเข้ำถึงได้
อย่ำงจำกัด ทำให้ตอ้ งหันไปพึ่งพำแหล่งเงินทุนนอกระบบ วิกฤตที่ ยืดเยื้อและมำตรกำรปิ ดเมืองทำให้ธุรกิ จบำงส่ วน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ภำคธุรกิจที่มีควำมเปรำะบำงมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ลดลง ส่ งผลให้ศกั ยภำพกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจในระยะยำวลดลง ซึ่งเป็ นควำมเสี่ ยงต่อเสถียรภำพของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของประชากร (Demographic Shift) ประเทศไทยคำดว่ำจะเข้ำสู่ สังคมสู งวัย
อย่ำงสมบูรณ์ในปี 2564 โดยร้อยละ 20 และ 14 ของจำนวนประชำกรทั้งหมดจะมีอำยุ 60 และ 65 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะส่ งผล
ให้กำลังแรงงำนในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้อตั รำกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ลดลงในระยะยำวหำกไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) กำรผลิตให้สูงขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำร
บริ โภค ทั้งในด้ำนมูลค่ำและองค์ประกอบของกำรใช้จ่ำย โดยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรู ปแบบกำรใช้ชีวติ ของผูส้ ูงอำยุ
จะเติบโตขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภำพ อำหำรเสริ ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภำพและควำมงำม เป็ นต้น ทั้งนี้ ในอนำคต
ผูส้ ู งอำยุจะเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลมำกขึ้นในตลำดผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นโอกำสทำงธุรกิจที่จะมำรองรับควำมต้องกำรของคน
กลุ่ม นี้ เช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ช่วยชะลอวัย (Anti-aging Product) ธุ รกิ จบริ กำรทำงกำรแพทย์ เภสัชภัณ ฑ์ และธุ รกิ จ กำร
ท่องเที่ยวเพื่อกำรแสวงบุญและหำควำมสงบทำงจิตใจ เป็ นต้น
7. เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โครงกำรเขตพัฒ นำพิ เศษภำค
ตะวันออกดำเนิ นกำรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง และได้กำหนดอุตสำหกรรมเป้ ำหมำยที่มี
ศักยภำพในกำรลงทุน โดยรัฐบำลได้ลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญ 6 โครงกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพรองรับกำร
ลงทุน ได้แก่
1) โครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก
2) โครงกำรรถไฟควำมเร็ วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน (สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง – อู่ตะเภำ)
3) โครงกำรพัฒนำท่ำเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3
4) โครงกำรพัฒนำท่ำเรื อมำบตำพุดระยะที่ 3
5) โครงกำรพัฒนำท่ำเรื อพำณิ ชย์สตั หี บ
6) กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟเชื่อม 3 ท่ำเรื อ และระบบกำรจัดกำรขนส่งแบบบูรณำกำรทั้งรถไฟและ
ท่ำเรื อแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)
รัฐบำลกำลังพัฒนำระบบกำรขนส่ งแบบบูรณำกำร เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ กำรเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลำง
เศรษฐกิจของโลก และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงห่ วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับจีน
ทำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยห่วงโซ่อุปทำนบำงส่วนออกจำกจีน โดยมีเป้ ำหมำยที่ภูมิภำคอำเซียน ถึงแม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่ำง
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เวียดนำม อิ น โดนี เซี ย แต่จุดแข็งด้ำนท ำเลที่ ต้ งั กำรพัฒ นำเขตเศรษฐกิ จพิ เศษภำคตะวัน ออก (EEC) กำรลงทุ นใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ งและโลจิสติกส์ กำรส่ งเสริ ม 10 อุตสำหกรรมเป้ ำหมำย นโยบำยที่ ส่งเสริ มกำรเร่ งพัฒนำ
ศักยภำพกำรผลิ ตและยกระดับ ห่ วงโซ่ อุป ทำนภำยในประเทศ และกำรมุ่งเน้นกำรพัฒ นำทำงด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและยกระดับทักษะแรงงำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ ำหมำยใหม่ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นกำรดึงดูดให้มีกำร
ย้ำยฐำนกำรผลิตเข้ำมำในไทยเพิ่มขึ้น
8. การธนาคารเพื่ อ ความยั่ง ยื น (Sustainable Banking) ธนำคำรให้ ค วำมส ำคัญ กับ บทบำทและควำม
รับผิดชอบในกำรช่วยดูแลและยกระดับคุณภำพสิ่ งแวดล้อมและสังคม นอกเหนื อจำกบทบำทตัวกลำงทำงกำรเงินใน
ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นบทบำทดั้งเดิ มที่ มีควำมสำคัญต่อกำรเติบโตและเสถี ยรภำพทำงเศรษฐกิ จ ธนำคำรจึ งได้นำ
แนวคิดเรื่ องควำมยัง่ ยืนมำปรับใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ ยืนไว้ 4 ด้ำนได้แก่
1) กำรใส่ใจดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2) กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม
3) กำรสร้ำงควำมมัน่ คงทำงธุรกิจ
4) กำรดูแลพนักงำนและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ
กำรดำเนิ นงำนดังกล่ำวถูกหลอมรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ทำงธุรกิจ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถเติบโต
ได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน สร้ำงคุณค่ำแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรบรรลุเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs)
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมข้ำงต้น นับเป็ นปั จจัยสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะ
ต่อจำกนี้ ไป ผ่ำนกำรดำเนิ นนโยบำยของภำครัฐ และกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรดำเนิ นธุรกิจของภำคเอกชน รวมถึง
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ธนำคำรพำณิ ชย์ไทยจึงจำเป็ นต้องเตรี ยมกำรรองรับอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวและก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงยัง่ ยืน
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
ควำมไม่แน่ นอนทำงเศรษฐกิ จและสถำนกำรณ์ กำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำร
พัฒนำอย่ำงรวดเร็ วทำงด้ำนเทคโนโลยีเพื่อให้สอดรับกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ ง
ยำกต่อกำรคำดกำรณ์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ส่งผลให้ธนำคำรต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยหลำยด้ำนในกำรดำเนิ นธุรกิจ
ธนำคำรจึงจำเป็ นต้องติดตำมพิจำรณำควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจในระยะยำว เพื่อ
เตรี ยมควำมพร้อมให้ธนำคำรสำมำรถรับมือและบริ หำรจัดกำรส่ วนต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ควำม
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำคัญ ได้แก่
1. ภาวะเศรษฐกิจโลก หนึ่ งในปั จ จัย เสี่ ย งที่ มี ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรขยำยตัว ของระบบเศรษฐกิ จ โลก คื อ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 ในปี ที่ ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดส่ งผลให้ประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก
เผชิญกับวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แม้วำ่ ประเทศต่ำง ๆ จะเริ่ มได้รับกำรจัดสรรวัคซี นในช่วงปลำยปี ที่ผำ่ นมำ
อย่ำงไรก็ ดี กำรที่ ผู ้ที่ ไ ด้รั บ วัค ซี น ยัง คงมี อ ยู่อ ย่ำงจ ำกัด กอปรกับ กำรกลำยพัน ธุ์ ข องเชื้ อ ไวรั ส ในประเทศต่ ำง ๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสหรำชอำณำจักร และแอฟริ กำใต้ เป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผูต้ ิดเชื้อทัว่ โลกยังคงเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งหำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดยังดำเนิ นต่อไป จะส่ งผลให้กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกล่ำช้ำลง
โดยเฉพำะในประเทศที่ พ่ ึงพำกำรท่องเที่ ยวและบริ กำรเป็ นหลัก โดยรำยได้ที่ลดลงในภำคดังกล่ำวและควำมเชื่ อมัน่
ภำคเอกชนที่อยูใ่ นระดับต่ำ อำจทำให้อุปสงค์ลดลงทัว่ โลก และส่งผลกระทบต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
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นอกจำกนี้ ระบบเศรษฐกิจโลกยังต้องประสบกับปั ญหำ “ภำวะกำรฟื้ นตัวที่ไม่เท่ำกัน” ซึ่งหมำยรวมตั้งแต่กำร
ฟื้ นตัวในระดับเศรษฐกิจมหภำคจนถึงในระดับอุตสำหกรรม ระหว่ำงประเทศที่พฒั นำแล้วกับประเทศกำลังพัฒนำ จะ
เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยเสี่ ยงสำคัญที่จะส่งผลให้กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกล่ำช้ำลง โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรที่ประเทศ
ที่ฟ้ื นตัวช้ำกว่ำประเทศอื่น ทำให้เศรษฐกิจโลกไม่สำมำรถฟื้ นตัวได้อย่ำงสมบูรณ์
ปั จจัยอีกประกำรที่สำคัญคือควำมไม่แน่นอนทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะนโยบำยกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐอเมริ กำและจีน แม้วำ่ นำยโจ ไบเดน จะเข้ำรับตำแหน่ งเป็ นประธำนำธิ บดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริ กำแล้วก็ตำม
แต่ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงทั้งสองประเทศจะยังคงมี อยู่ โดยสหรัฐอเมริ กำจะให้ควำมสำคัญที่ ประเด็นด้ำน
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็ นหลัก ปั จจัยข้ำงต้นกอปรกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำด
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทำนโลก อำทิ จำกกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของหลำยบริ ษทั ออกจำกประเทศจีน
กำรย้ำยฐำนกำรผลิตกลับเข้ำสู่ ประเทศที่ ต้ งั ของบริ ษทั แม่ รวมถึงกำรเพิ่มสัดส่ วนกำรใช้เทคโนโลยีต่อแรงงำน เพื่อ
กระจำยควำมเสี่ ยงและให้พร้อมรับต่อควำมซับซ้อนและควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ธนำคำรตระหนักถึงควำมไม่แน่ นอนของภำวะเศรษฐกิจโลกที่ อำจส่ งผลกระทบต่อธุรกิ จของธนำคำรและ
กำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ำ โดยธนำคำรได้มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์และดูแลลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงดำเนินกำรจัดทำ
กระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อบริ หำรดูแลควำมเสี่ ยง อำทิ กระบวนกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคตเพื่อประเมินผล
กระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น กำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตำมกระบวนกำร Internal Capital Adequacy
Assessment Process (ICAAP) และกำรจัดทำแผนล่วงหน้ำรองรับกำรเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงและเตรี ยมควำมพร้อมใน
กำรแก้ไขปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตไว้ล่วงหน้ำอย่ำงเป็ นระบบ
2. การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนำคำรแบ่งควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate
Change Risk) ออกเป็ นสองประเภท คือ ควำมเสี่ ยงจำกภัยธรรมชำติอนั เนื่ องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
หรื อควำมเสี่ ยงทำงกำยภำพ (Physical Risk) และควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่สงั คมคำร์บอนต่ำ (Transition Risk)
ในส่วนของควำมเสี่ ยงทำงกำยภำพ ภัยธรรมชำติ ไม่วำ่ จะเป็ น พำยุ น้ ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่ ำ หรื อคลื่นควำมร้อน ยังคงเป็ น
ปั จจัยสำคัญที่ สร้ำงควำมเสี ยหำยต่อธุรกิจ เกษตรกร และประชำชนทัว่ ไป ในหลำยประเทศรวมทั้งประเทศไทย ภำค
ส่วนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่ำงชัดเจนที่สุดคือภำคเกษตร ซึ่งผลผลิตประสบควำมเสี ยหำยจำกน้ ำท่วมน้ ำ
แล้งอย่ำงต่ อ เนื่ อ งมำหลำยปี ส่ งผลต่ อ รำยรั บ และต้น ทุ น ของเกษตรกรและธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ธนำคำรได้ติ ด ตำม
สถำนกำรณ์ภยั ธรรมชำติต่ำง ๆ ประเมินผลกระทบและจัดกำรควำมเสี่ ยงของธนำคำร โดยเฉพำะด้ำนเครดิต ให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมำะสม
ในส่ ว นของควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ย นผ่ ำ นไปสู่ สั ง คมคำร์ บ อนต่ ำ ผลกำรเลื อ กตั้ง ประธำนำธิ บ ดี ข อง
สหรัฐอเมริ กำน่ ำจะเป็ นปั จจัยสำคัญที่ช่วยเร่ งกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนให้เร็ วและมีประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น ภำยใต้กำรนำ
ของนำย โจ ไบเดน สหรัฐอเมริ กำกำลังกลับมำเข้ำร่ วมควำมตกลงปำรี ส (Paris Agreement) ซึ่ งจะทำให้ประเทศที่ มี
ควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริ กำ สหภำพยุโรป ญี่ป่น และเกำหลีใต้ (ปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก
รวมกันมำกกว่ำร้อยละ 50 ของปริ มำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกทั้งหมดของโลก) มีภำระในกำรลดปริ มำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรื อนกระจกสุ ทธิ (Net GHG Emission) ให้เหลือศูนย์ภำยในปี 2593-2603 อย่ำงไรก็ดี กำรบรรลุเป้ ำหมำยดังกล่ำว
จะเกิดขึ้นได้จำเป็ นต้องอำศัยกำรพัฒนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สีเขียว และกำรใช้เครื่ องมือเชิงนโยบำยเพื่อให้ธุรกิจ
รับรู ้ตน้ ทุนที่แท้จริ งของกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก เช่น ภำษีคำร์ บอน หรื อตลำดคำร์ บอน ซึ่ งปั จจัยเหล่ำนี้ ลว้ นส่ งผล
กระทบต่อทุกธุ รกิจ แม้ว่ำกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ สังคมคำร์ บอนต่ ำจะเป็ นเรื่ องระยะยำว แต่ธนำคำรจำเป็ นต้องติดตำม
สถำนกำรณ์ อ ย่ำงใกล้ชิด ตลอดจนประเมิ นควำมเสี่ ยงและโอกำสทำงธุ รกิ จของธนำคำร เพื่ อเตรี ยมรับ มื อกับกำร
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เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ ธนำคำรกำลังศึกษำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่สังคมคำร์ บอนต่ำที่มี
ต่อภำคธุ รกิ จและธนำคำรเอง ภำยใต้สถำนกำรณ์ จำลอง (Climate Scenario) ต่ำง ๆ ซึ่ งจัดทำโดยองค์กรและเครื อข่ำย
ระดั บ สำกล เช่ น Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และ Network for Greening the Financial
System (NGFS)
3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำร
ใช้งำน ช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรดำเนินชีวติ ที่มีควำมปลอดภัย และช่วยสนับสนุนให้กำรดำเนิ นธุรกิจเป็ นไปได้
อย่ำงรวดเร็ วมีประสิ ทธิภำพ แต่ขณะเดียวกันกำรใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอำจเป็ นสำเหตุของกำรโจมตีทำงไซเบอร์ และ
กำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งสร้ำงควำมเสี ยหำยและกระทบกับควำมเชื่ อมัน่ ของลูกค้ำ ผูใ้ ห้บริ กำร และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยของธนำคำร อีกทั้งยังเป็ นต้นทุนของธนำคำรทั้งด้ำนกำรเงินและกำรบริ หำรจัดกำร
ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบันที่ กำลังปรับตัวสู่ กำรดำเนิ นกำรด้วยวิธีดิจิทัล จำเป็ นต้องนำเอำเทคโนโลยี
ชั้นสูงต่ำง ๆ เช่น Blockchain, Biometric, Application Programming Interface (API) หรื อ Artificial Intelligence เข้ำมำ
ใช้เพื่อกำรเชื่อมต่อที่มีประสิ ทธิภำพ และเพื่อสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ในปั จจุบนั มีคู่แข่งขันทำงธุรกิจรำย
ใหม่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็ นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในบริ กำร สร้ำงควำมยืดหยุน่ เพียงพอในกำรปรับเปลี่ยนให้
สอดรับกับสภำพกำรณ์เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่ งองค์กรจะต้องเตรี ยมควำมพร้อม
ในกระบวนกำรท ำงำน ในขณะเดี ยวกัน ธนำคำรให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรรั ก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ทำงไซเบอร์
(Cybersecurity) ในกำรทำงำน เพื่อป้ องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ เพื่อปกป้ องข้อมูล
และทำให้กำรเชื่อมต่อกับคู่คำ้ ธุรกิจและลูกค้ำมีควำมปลอดภัย
นอกจำกนี้ กำรดำเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบัน จำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในกำรวิเครำะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ออกแบบ
บริ กำรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ข้อมูลจึงกลำยเป็ นสิ นทรัพย์ที่สำคัญที่ตอ้ งได้รับกำรปกป้ องอย่ำงจริ งจัง
หลำยประเทศได้เพิ่ ม ข้อ บังคับ และกฎหมำยเพื่ อ ปกป้ อ งคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ำ ธนำคำรได้มี กำร
ดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ขอ้ มูลได้รับกำรปกป้ องจำกกำรถูกเปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำถึงโดยไม่มีสิทธิ รวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญำต ซึ่ งธนำคำรได้มีกำรเพิ่มมำตรกำรปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ
รวมถึงข้อมูลของธนำคำรด้วย
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แบบ 56-1
ผลการดาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่ อยทีส่ าคัญ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
กำไรสุทธิ *
กำไรต่อหุ้น (บำท)
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุ ทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรสุ ทธิต่อรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน
อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
กำไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์เฉลี่ย *
กำไรสุทธิต่อส่ วนของเจ้ำของเฉลี่ย *

2563

2562

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

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

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

* ส่วนที่เป็ นของธนำคำร
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2563
2,368,238
2,810,863
84.3%
104,401

เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก
เงินให้สินเชื่ อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต *
อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ต่อเงินให้สินเชื่อรวม *
อัตรำส่ วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตต่อ
เงินให้สินเชื่ อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต *
อัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

31 ธันวาคม 2562
2,061,309
2,370,792
86.9%
79,149

เปลีย่ นแปลง (%)
14.9%
18.6%
(2.6)%
31.9%

3.9%

3.4%

0.5%

186.8%

220.2%

(33.4)%

18.34%

20.04%

(1.70)%

* รวมเงินให้กยู ้ ืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน

ในปี 2563 ธนำคำรกรุ งเทพและบริ ษทั ย่อยมีกำไรสุ ทธิ จำนวน 17,181 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จำกปี 2562 มำอยูท่ ี่ 77,046 ล้ำนบำท เป็ นผลจำกกำรรวมรำยได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ของธนำคำรเพอร์ มำตำ
โดยมี ส่วนต่ ำงอัตรำดอกเบี้ ยสุ ทธิ อยู่ที่ ร้อยละ 2.24 ขณะที่ รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรสุ ทธิ และรำยได้จำกกำร
ดำเนิ นงำนอื่นลดลง สำเหตุหลักจำกค่ำธรรมเนี ยมจำกกำรอำนวยสิ นเชื่ อและรำยได้จำกเงินลงทุน จำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) มำถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 สำหรับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 หลัก ๆ จำกกำรรวมค่ำใช้จ่ำย
ของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรควบรวมสำขำในประเทศอินโดนีเซี ยเข้ำกับธนำคำรเพอร์มำตำในเดือน
ธันวำคมที่ผำ่ นมำ ส่งผลให้อตั รำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำนอยูท่ ี่ร้อยละ 55.6
ธนำคำรตั้งสำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำนวน 31,196 ล้ำนบำท ทำให้อตั รำส่ วนค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตอยูท่ ี่ร้อยละ 186.8 เป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมตำมหลักควำม
ระมัดระวังอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจที่หดตัวจำกกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19
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แบบ 56-1
ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,368,238 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จำกสิ้ นปี
2562 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์ มำตำ เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่ วนใหญ่จำกสิ นเชื่อลูกค้ำธุรกิจรำยใหญ่ สำหรับ
อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 3.9 โดยธนำคำรยังคงให้ควำมสำคัญ
ในกำรดูแลกระบวนกำรอำนวยสิ นเชื่ อและบริ หำรควำมเสี่ ยง ควบคู่กบั กำรดำรงค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมำะสม
ด้ำนเงินกองทุนและสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินรับฝำกจำนวน 2,810,863 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จำกสิ้ นปี 2562 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์ มำตำ เงินรับฝำกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ส่ วนใหญ่จำกเงินรับ
ฝำกออมทรัพย์ สำหรับอัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำกอยูท่ ี่ร้อยละ 84.3 สะท้อนถึงสภำพคล่องที่เพียงพอในกำร
รองรับควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ ในวันที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำรออกตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิที่สำมำรถ
นับเป็ นเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ของธนำคำรภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์ สหรั ฐฯ เพื่อเสริ มสร้ ำง
โครงสร้ำงเงิ นกองทุนของธนำคำรให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้ นเดื อนธันวำคม 2563 ธนำคำรมีอตั รำส่ วน
เงิ นกองทุนทั้งสิ้ น อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ำของต่อสิ นทรัพย์
เสี่ ยงของธนำคำรและบริ ษทั ย่อยอยู่ที่ร้อยละ 18.34 ร้อยละ 15.76 และร้อยละ 14.89 ตำมลำดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่ สูงกว่ำ
อัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ผลกระทบของโควิด-19 ต่ อการจัดชั้นและการกันสารองค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ในด้ำนกำรจัดชั้น ธนำคำรถือปฏิ บตั ิตำมแนวทำงมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทยตำมที่ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือในเชิ ง
ป้ องกันให้กบั ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภำพ (Non-NPL) สำมำรถพิจำรณำจัดเป็ นลูกหนี้ ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ
ของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต (Stage 1: Performing) เมื่อวิเครำะห์แล้วเห็ นว่ำลูกหนี้ สำมำรถปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขที่ ปรับปรุ ง
ใหม่ได้ ส่ วนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและมีสถำนะเป็ นลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภำพ (NPL) สำมำรถจัด
ชั้นเป็ น Stage 1 ได้เมื่อลูกหนี้สำมำรถชำระได้ตำมเงื่อนไขที่ปรับปรุ งใหม่ติดต่อกันเป็ นเวลำ 3 เดือน หรื อ 3 งวดกำรชำระ
เงิน แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ
สำหรับกำรกันสำรอง ธนำคำรยึดตำมหลักกำร TFRS 9 ที่กำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องคำนวณค่ำผลขำดทุน
ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิ จทั้งในอดี ต ปั จจุบนั และอนำคต
ภำยใต้สมมติฐำนและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรตั้งสำรองต่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต นอกจำกนี้ ธนำคำรได้มี
กำรพิจำรณำคำดกำรณ์ปัจจัยผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกในวงกว้ำง โดยธนำคำรได้ทำกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 รวมถึงกำร
พิ จำรณำใช้ดุ ล ยพิ นิ จของฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรตั้งส ำรองเพิ่ ม เติ ม (Management Overlay) นอกเหนื อ จำกค่ ำที่ ไ ด้จ ำก
แบบจำลองเพื่อเสริ มสร้ำงสำรองของธนำคำรในกำรรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนดังกล่ำว
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แบบ 56-1
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนิ นงำน
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบุคคล

2563
77,046
41,682
65,974
31,196
21,558
4,013

2562
71,071
62,675
54,963
32,351
46,432
10,219

เปลีย่ นแปลง (%)
8.4%
(33.5)%
20.0%
N/A
N/A
(53.6)%
(60.7)%

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ *
กำไรเบ็ดเสร็ จรวม *

17,545
17,181
30,056

36,213
35,816
27,029

(51.6)%
(52.0)%
11.2%

* ส่วนที่เป็ นของธนำคำร

ในปี 2563 กำไรสุ ทธิ ส่วนที่ เป็ นของธนำคำรมี จำนวน 17,181 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน สำเหตุหลักจำก
รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมจำกกำรอำนวยสิ นเชื่ อและรำยได้จำกเงิ นลงทุนลดลง จำกกำรนำ TFRS 9 มำถือปฏิ บตั ิ รวมถึ ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น หลัก ๆ จำกกำรรวมค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรเพอร์มำตำและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรควบ
รวมสำขำในประเทศอินโดนีเซียเข้ำกับธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธันวำคมที่ผำ่ นมำ สำหรับรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ แม้วำ่
ธนำคำรได้ทยอยปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำบำงส่วนที่ได้รับผลกระทบของสถำนกำรณ์โค
วิด-19 ธนำคำรยังคงมีรำยได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน เนื่ องจำกกำรรวมรำยได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ของธนำคำรเพอร์
มำตำตั้งแต่ไตรมำส 2/2563 และส่วนหนึ่งจำกผลของกำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตำม TFRS 9
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
รายได้ดอกเบีย้
เงินให้สินเชื่อ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุม้ ครองเงินฝำกและกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูฯ
ตรำสำรหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ
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2563

2562

เปลีย่ นแปลง (%)

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

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

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

22,437
952
5,846
6,242
35,477
77,046
3.28%
1.19%
2.24%

23,044
2,100
9,953
6,397
41,494
71,071
3.72%
1.59%
2.35%

(2.6)%
(54.7)%
(41.3)%
(2.4)%
(14.5)%
8.4%
(0.44)%
(0.40)%
(0.11)%

แบบ 56-1
ธ.ค 63

ก.ย. 63

พ.ค. 63

เม.ย. 63

มี.ค. 63

ก.พ. 63

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

MOR

5.875

5.875

5.875

6.100

6.500

6.750

6.875

6.875

MRR

5.750

5.750

5.750

6.100

6.500

6.625

6.875

6.875

MLR

5.250

5.250

5.250

5.475

5.875

6.000

6.000

6.250

ออมทรัพย์

0.250

0.250

0.250

0.375

0.375

0.500
0.625

0.500-0.625

0.375

0.375
0.500

0.500-0.625

ฝำกประจำ 3 เดือน

0.375
0.500

1.000

1.000

ฝำกประจำ 6 เดือน

0.500

0.500

0.500

0.625

0.625

0.875

1.250

1.250

ฝำกประจำ 12 เดือน

0.500

0.500

0.500

0.750

0.750

1.000

1.375-1.500

1.500

ก.พ. 63
1.000

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

1.250

1.500

อัตราดอกเบีย้ ธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่ อ (%)

อัตราดอกเบีย้ เงินรับฝาก (%)

ธ.ค. 63
0.500

อัตราดอกเบีย้ นโยบายของ ธปท. (%)

ก.ย. 63
0.500

พ.ค.63
0.500

มี.ค. 63
0.750

ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ สำหรับปี 2563 จำนวน 77,046 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เป็ น
ผลจำกกำรเข้ำถื อหุ ้นธนำคำรเพอร์ มำตำตั้งแต่ไตรมำส 2/2563 และส่ วนหนึ่ งจำกผลของกำรเปลี่ ยนแปลงกำรรับ รู ้
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตำม TFRS 9
รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

2563

2562

เปลีย่ นแปลง (%)

34,168

39,280

(13.0)%

หัก ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริ กำร

9,457

10,776

(12.2)%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ

24,711

28,504

(13.3)%

11,058

-

N/A

-

7,848

N/A

2,512

19,765

(87.3)%

ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย

(14)

93

(115.1)%

กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์

734

2,134

(65.6)%

2,039

3,769

(45.9)%

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ

642

562

14.2%

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

16,971

34,171

(50.3)%

รวมรายได้ที่มิใช่ ดอกเบีย้

41,682

62,675

(33.5)%

รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรสุทธิ ต่อรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน

20.8%

21.3%

(0.5)%

รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำร

กำไรสุทธิจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
กำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริ วรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
กำไรสุทธิจำกเงินลงทุน

รำยได้จำกเงินปันผล

ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2563 จำนวน 41,682 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน ร้อยละ 33.5
เป็ นผลมำจำกรำยได้จำกเงินลงทุน และรำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรสุ ทธิ ลดลงจำกกำรเริ่ มใช้ TFRS 9 ขณะที่รำยได้
ค่ำธรรมเนี ยมจำกธุรกิ จหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยรำยได้หลักยังคงมำจำกค่ำธรรมเนี ยมจำกบริ กำรกองทุนรวมและบริ กำร
ประกันผ่ำนธนำคำร ค่ำธรรมเนียมจำกบริ กำรอิเล็กทรอนิกส์และกำรโอนเงิน และค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลักทรัพย์
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แบบ 56-1
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

2563

2562

30,960

26,726

15.8%

187

167

12.0%

14,165

11,789

20.2%

ค่ำภำษีอำกร

2,929

3,364

(12.9)%

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

17,733

12,917

37.3%

รวมค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

65,974

54,963

20.0%

อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน

55.6%

41.1%

14.5%

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์

47.2%

48.9%

เปลีย่ นแปลง (%)

สั ดส่ วนของค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน (รวมค่าตอบแทนกรรมการ)

21.5%

21.5%

4.4%

6.1%

26.9%

23.5%

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

3

ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนิ นงำนในปี 2563 จำนวน 65,974 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
ร้อยละ 20.0 ส่ วนใหญ่เป็ นผลจำกกำรรวมค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรควบรวมสำขำใน
ประเทศอินโดนีเซียเข้ำกับธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธันวำคม 2563
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

2562

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้ สงสัยจะสู ญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

2562

เปลีย่ นแปลง (%)

31,196

-

N/A

-

32,351

N/A

ในปี 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีกำรตั้งสำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำนวน 31,196 ล้ำน
บำท เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมตำมหลักควำมระมัดระวังอย่ำงต่อเนื่ อง ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจที่หดตัวจำกกำรแพร่ ระบำด
ของโควิด-19 ทั้งนี้ สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นครอบคลุมถึงเงินให้สินเชื่อ รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน ตรำสำรหนี้ ที่มิได้วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน รวมทั้งภำระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญำค้ ำ
ประกันทำงกำรเงิน
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แบบ 56-1

รายการที่สาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2563

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ ในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2562 เปลีย่ นแปลง (%)

519,036

472,349

9.9%

57,936

-

N/A

758,482

647,697

17.1%

911

1,737

(47.6)%

2,368,238

2,061,309

14.9%

9,754

9,363

4.2%

3,822,960

3,216,743

18.8%

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,822,960 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 จำก
สิ้นเดือนธันวำคม 2562 โดยสิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมำกเป็ นผลจำกกำรรวมสิ นทรัพย์ของธนำคำรเพอร์มำตำ
เงินให้ สินเชื่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,368,238 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.9 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่จำกสิ นเชื่อลูกค้ำธุรกิจรำยใหญ่
เงินให้สินเชื่อจำแนกตำมประเภทธุรกิจ
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินให้ สินเชื่ อจาแนกตามประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562 เปลีย่ นแปลง (%)

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิ ชย์

791,828

755,979

4.7%

กำรสำธำรณูปโภคและบริ กำร

539,151

470,159

14.7%

สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย

302,142

251,197

20.3%

ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และกำรก่อสร้ำง

211,510

200,736

5.4%

78,175

61,569

27.0%

445,432

321,669

38.5%

2,368,238

2,061,309

14.9%

กำรเกษตรและเหมืองแร่
อื่นๆ
รวมเงินให้ สินเชื่ อ

18.8%

3.3%
8.9%
12.8%

33.4%

22.8%

สั ดส่ วนของเงินให้ สิ นเชื่ อ จาแนกตามประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชือ่ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อืน่ ๆ

ธนำคำรและบริ ษ ัท ย่อ ยมี เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ กระจำยตัว ในหลำยประเภทธุ ร กิ จ โดยมี สั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ ใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิ ชย์ที่ร้อยละ 33.4 ภำคกำรสำธำรณูปโภคและบริ กำรที่ร้อยละ 22.8 ภำคสิ นเชื่อ
เพื่อที่อยูอ่ ำศัยร้อยละ 12.8 และภำคธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และกำรก่อสร้ำงร้อยละ 8.9 โดยจำนวนเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
จำกสิ้นเดือนธันวำคม 2562 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจกำรสำธำรณูปโภคและบริ กำร
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แบบ 56-1
เงินให้ สินเชื่ อจัดชั้นและค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ณ สิ้ นเดื อนธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมี เงินให้สินเชื่ อรวมที่ มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตจำนวน
104,401 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 3.9
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่ นแปลง (%)

งบกำรเงินรวม
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต*
อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม*
อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตสุ ทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุ ทธิ*
อัตรำส่ วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต**
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต*
อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม*

104,401
3.9%
1.4%
186.8%

79,149
3.4%
1.2%
220.2%

31.9%
0.5%
0.2%
(33.4)%

91,978
4.0%

78,093
3.4%

17.8%
0.6%

* รวมเงินให้กยู ้ ืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
** ก่อนกำรเริ่ มใช้ TFRS 9 คำนวณจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของเงินให้สินเชื่อ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
จัดชั้นที่ยงั ไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
จัดชั้นที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
รวม

เงินให้ สินเชื่ อ และรายการ
ระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
31 ธันวาคม 2563
2,781,073
104,401
2,885,474

ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ *
31 ธันวาคม 2563
121,083
73,890
194,973

* รวมค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน รวมทั้งภำระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและ
สัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์
รวมค่าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญจากการจัดชั้น
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รวมค่าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

เงินให้ สินเชื่ อและดอกเบีย้ ค้างรับ

31 ธันวาคม 2562
1,918,520
67,596
9,783
14,522
54,901
2,065,322

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญจาก
การจัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.
31 ธันวาคม 2562
16,119
848
1,359
6,259
30,087
54,672
113,094
167,766
6,510
174,276

ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำนวน 194,973 ล้ำนบำท โดยมี
อัตรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต เท่ำกับร้อยละ
186.8
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แบบ 56-1
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนรวม 816,412 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นเดือน
ธันวำคม 2562 ส่วนใหญ่จำกกำรลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินลงทุน จาแนกตามประเภทการถือครอง

31 ธันวาคม 2563
7,833

เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

50,097

ตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

38,884
639,438

ตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

80,160

รวมเงินลงทุน

816,412
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินลงทุน จาแนกตามประเภทการถือครอง

31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนเพื่อค้ำ

13,613

เงินลงทุนเผื่อขำย

574,720
23,257

ตรำสำรหนี้ ที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป

36,107

รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

647,697

ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีเงิ นลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิ จไทย ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 486,889 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 59.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่ วนที่ เหลือเป็ นเงิ น
ลงทุนในตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศจำนวน 157,995 ล้ำนบำท ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชนจำนวน 31,925 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนสุทธิในตรำสำรทุนจำนวน 93,205 ล้ำนบำท
หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ *

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เปลีย่ นแปลง (%)

2,810,863

2,370,792

18.6%

219,149

134,346

63.1%

19,257

-

N/A

136,177

144,681

(5.9)%

3,372,713

2,788,627

20.9%

449,014

427,751

5.0%

* ส่วนที่เป็ นของธนำคำร

หนี้ สิ น รวม ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2563 มี จำนวน 3,372,713 ล้ำนบำท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 20.9 จำกสิ้ น เดื อ น
ธันวำคม 2562 เป็ นผลจำกกำรรวมธนำคำรเพอร์ มำตำ ทั้งนี้ หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์ มำตำ หนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น ส่ วน
ใหญ่จำกเงินรับฝำกร้อยละ 7.3 และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินร้อยละ 25.8
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แบบ 56-1
เงินรั บฝาก
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินรับฝาก
จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
กระแสรำยวัน

31 ธันวาคม 2563
จานวน
สัดส่ วน

31 ธันวาคม 2562
จานวน
สัดส่ วน

เปลีย่ นแปลง (%)

165,912

5.9%

113,067

4.8%

46.7%

ออมทรัพย์

1,435,331

51.1%

1,145,106

48.3%

25.3%

ประจำ

1,209,620

43.0%

1,112,619

46.9%

8.7%

รวมเงินรับฝาก

2,810,863

100.0%

2,370,792

100.0%

18.6%

86.9%

(2.6)%

อัตรำส่ วนเงินให้สินเชื่ อต่อเงินรับฝำก

84.3%

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมี เงิ นรับฝำกจำนวน 2,810,863 ล้ำนบำท หำกไม่รวม
ธนำคำรเพอร์มำตำ เงินรับฝำกขยำยตัวจำกสิ้นเดือนธันวำคม 2562 ร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินรับฝำก
ออมทรัพย์
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
หน่ วย : ล้ านบาท

ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
จาแนกตามประเภทตราสาร
หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ตัว๋ แลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืมก่ อนหักส่ วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกูย้ มื

31 ธันวาคม 2563
จานวน
สัดส่ วน
75,100
55.1%
59,835
43.9%
814
0.6%
507
0.4%
136,256
100.0%
79

31 ธันวาคม 2562
จานวน
สัดส่ วน
99,530
66.3%
49,757
33.1%
8
0.1%
838
0.5%
150,133
100.0%
5,452

รวมตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม

136,177

144,681

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

ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีตรำสำรหนี้ ที่ออกและเงิ นกูย้ ืม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 136,177 ล้ำน
บำท โดยในเดือนกันยำยน 2563 มีกำรออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel
III จำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ ขณะที่ มีหุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันที่ ครบกำหนดไถ่ถอนในเดื อน
ตุลำคม 2563 จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ำของส่ วนที่ เป็ นของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มี จำนวน 449,014 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
21,263 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 5.0 จำกสิ้นปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของธนำคำรสำหรับปี 2563 จำนวน 17,181
ล้ำนบำท สุ ทธิ ดว้ ยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนงวดกรกฎำคมถึงธันวำคม 2562 จำนวน
9,544 ล้ำนบำท (5.00 บำทต่อหุ ้น) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 ประกอบกับกำร
เพิ่มขึ้นของส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ้น 10,612 ล้ำนบำท ขณะที่กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นลดลง 1,100 ล้ำนบำท
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แบบ 56-1
เงินกองทุนและอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เงินกองทุน

อัตราส่ วน
เงินกองทุน
ต่ อสิ นทรัพย์
เสี่ ยง

เกณฑ์ ธปท.
สาหรับ
ปี 2563

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ

407,621

14.89%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

431,381

15.76%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

70,686

2.58%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

502,067

18.34%

งบการเงินรวม

เงินกองทุน

อัตราส่ วน
เงินกองทุน
ต่ อสิ นทรัพย์
เสี่ ยง

เกณฑ์ ธปท.
สาหรับ
ปี 2562

> 8.00%

406,463

17.01%

> 7.50%

> 9.50%

406,529

17.01%

> 9.00%

72,211

3.03%

478,740

20.04%

> 12.00%

> 11.50%
หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เงินกองทุน

อัตราส่ วน
เงินกองทุน
ต่ อสิ นทรัพย์
เสี่ ยง

เกณฑ์ ธปท.
สาหรับ
ปี 2563

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ

404,418

16.33%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

428,010

17.28%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

69,839

2.82%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

497,849

20.10%

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินกองทุน

อัตราส่ วน
เงินกองทุน
ต่ อสิ นทรัพย์
เสี่ ยง

เกณฑ์ ธปท.
สาหรับ
ปี 2562

> 8.00%

399,842

17.14%

> 7.50%

> 9.50%

399,842

17.14%

> 9.00%

71,420

3.06%

471,262

20.20%

> 12.00%

> 11.50%

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดให้ธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและ
กลุ่มธุ รกิ จทำงกำรเงิ นของธนำคำรพำณิ ชย์ดำรงเงิ นกองทุนขั้นต่ ำเป็ น 3 อัตรำส่ วน ได้แก่ อัตรำส่ วนเงิ นกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 4.50 อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 6.00 และอัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 8.50 และกำหนดกำรดำรงอัตรำส่ วน
เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุ นในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) อี กมำกกว่ำร้ อยละ 2.50 รวมทั้ง
กำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิ ชย์ที่มีนยั ต่อควำมเสี่ ยงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB)
ต้องดำรงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสี ยหำย (Higher Loss Absorbency) ในรู ปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วน
ของเจ้ำของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง เพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยดำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 และดำรงเพิ่มเป็ นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
เป็ นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ธนำคำรต้องดำรงอัตรำส่ วนเงิ นกองทุนขั้นต่ ำรวมอัตรำส่ วนเงินกองทุ น
ส่ วนเพิ่มดังกล่ำว โดยดำรงอัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ำของต่อสิ นทรั พย์เสี่ ยงมำกกว่ำร้อยละ 8.00
อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงมำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
มำกกว่ำร้อยละ 12.00
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษทั ย่อยมีเงินกองทุนตำมกฎหมำยจำนวน 502,067 ล้ำนบำท โดยมี
อัตรำส่ วนเงิ น กองทุ นชั้น ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ำของต่ อสิ นทรั พ ย์เสี่ ยงร้ อยละ 14.89 อัตรำส่ วนเงิ น กองทุ นชั้น ที่ 1
ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 15.76 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 18.34
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แบบ 56-1
การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่อง
รายการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์สภำพคล่อง/สิ นทรัพย์รวม (%)

35.3

35.5

สิ นทรัพย์สภำพคล่อง/เงินรับฝำก (%)

48.1

48.2

สิ นทรัพย์สภำพคล่องของธนำคำรและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย เงินสด รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด
เงินสุ ทธิ ตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุนที่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์สภำพคล่อง
ต่อสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินรับฝำกอยูท่ ี่ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 48.1 ตำมลำดับ
อันดับความน่ าเชื่ อถือ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรมีรำยละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
Moody’s Investors Service
ระยะยำว
ระยะสั้น
ตรำสำรหนี้ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ
ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตำมเกณฑ์ Basel III
ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์ Basel III
ควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงิน (BCA)
แนวโน้ม
S&P Global Ratings
ระยะยำว
ระยะสั้น
ตรำสำรหนี้ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ
ควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงิน (SACP)
แนวโน้ม
Fitch Ratings
อันดับความน่ าเชื่ อถือสากล
ระยะยำว
ระยะสั้น
ตรำสำรหนี้ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ
ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตำมเกณฑ์ Basel III
ควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงิน (VR)
แนวโน้ม
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31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

Baa1
P-2
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
baa1
มีเสถียรภำพ*

Baa1
P-2
Baa1
Baa2
Baa3
baa1
เชิงบวก

BBB+
A-2
BBB+
BBB
bbb
มีเสถียรภำพ*

BBB+
A-2
BBB+
BBB
bbb
เชิงบวก

BBB**
F2
BBB+
BB+
BB+
bbb
มีเสถียรภำพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
BBB
bbb+
มีเสถียรภำพ

แบบ 56-1
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
อันดับความน่ าเชื่ อถือภายในประเทศ
ระยะยำว
ระยะสั้น
แนวโน้ม

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภำพ

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภำพ

* มีกำรทบทวนแนวโน้มของธนำคำรเป็ นมีเสถียรภำพจำกเชิงบวก ตำมแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทยในเดือนเมษำยน 2563
** มีกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำร เนื่องจำกมีมุมมองว่ำกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 จะส่ งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจในเดื อน
เมษำยน 2563
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แบบ 56-1
การจัดสรรกาไรประจาปี 2563
ในปี 2563 ธนำคำรมีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนิ นงำนจำนวน 15,638,038,774.33 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรธนำคำรได้
มีกำรจัดสรรกำไรบำงส่ วนในงวดแรก สิ้ นสุ ดเดือนมิถุนำยน 2563 โดยงวดจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล และคณะกรรมกำร
ธนำคำรได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำกำรจัดสรรกำไรและจ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2563 รำยละเอียด
กำรจัดสรรกำไรสรุ ปได้ดงั นี้
กำรจัดสรร
สำรองตำมกฎหมำย
งวด มกรำคม-มิถุนำยน 2563
งวด กรกฎำคม-ธันวำคม 2563
สำรองทัว่ ไป
งวด มกรำคม-มิถุนำยน 2563
จ่ำยเงินปันผลหุ ้นสำมัญ
งวด มกรำคม-มิถุนำยน 2563
สำหรับปี 2563
(1,908,842,894 หุ้น ที่อตั รำ 2.50 บำท ต่อหุ ้น)

500,000,000.00 บำท
500,000,000.00 บำท

1,000,000,000.00 บำท

5,000,000,000.00 บำท

5,000,000,000.00 บำท

งดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
4,772,107,235.00 บำท

4,772,107,235.00 บำท

หำกที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจำรณำอนุ มตั ิ ตำมเสนอ ธนำคำรจะมีกำรจ่ำยเงินปั นผลหุ ้นสำมัญประจำปี 2563
จำนวน 1,908,842,894 หุ ้น ในอัตรำทั้งสิ้ น 2.50 บำทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ น 4,772,107,235.00 บำท คิ ดเป็ นร้อยละ 30.53
ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี เที ยบกับปี 2562 ที่ ได้จ่ำยเงิ นปั นผลในอัตรำ 7.00 บำทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ น13,361,900,258.00
บำท คิดเป็ นร้อยละ 38.41 ของกำไรสุทธิประจำปี
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แบบ 56-1
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ธนาคารได้ส อบทานข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง
ธนาคารขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ธนาคารขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ธนาคารได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสาคัญทั้งของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ ม ดู แลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) ธนาคารได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว
และธนาคารได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารแล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุ มภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารและบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ธนาคารได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว ธนาคารได้มอบหมายให้นางอรนุช นาพูลสุขสันติ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของนางอรนุช นาพูลสุ ขสันติ์ กากับไว้ ธนาคารจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ธนาคารได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายชาติศิริ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

โสภณพนิช

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

………………………………

นาพูลสุขสันติ์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน

………………………………

ผูร้ ับมอบอานาจ
นางอรนุช

- ร่ าง -

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีและเลขานุการบริษัท
1. นายปิ ติ สิทธิอานวย
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 87 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ์ 2528
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซี ย
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 57/2005
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่ น 4/2018
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 234,941 หุน้ คิดเป็ น 0.01231%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 25 ตุลาคม 2561 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 26 ธันวาคม 2562 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• กุมภาพันธ์ 2528 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561
รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - เมษายน 2561
ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
• มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552
ประธานกรรมการบริ หารร่ วม บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - กุมภาพันธ์ 2551
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2546 - 2548
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2536 - 2543
ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิ งคโปร์
• 2535 - 2549
รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2534 - 2544
ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยคุ เกอร์
• 2532 - 2543
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
• 2530 - 2543
กรรมการ บจ. กรุ งเทพซากุระลีสซิ่ง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

2. นายเดชา ตุลานันท์
• ประธานกรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 86 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 96,650 หุน้ คิดเป็ น 0.00506%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 23 มีนาคม 2560 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มีนาคม 2534 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - มีนาคม 2560
รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - พฤษภาคม 2555
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• 2535 - 2551
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มีนาคม 2534 - 2535
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2528 - 2534
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2516 - 2528
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2542 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ซิต้ ีเรี ยลตี้

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 2

- ร่ าง -

3. พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช/1
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 85 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ นที่ 31
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 1/2010
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่ น 4/2007
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่ น 1/2006
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 35/2003
• Deloitte Audit Committee Forum
• Deloitte Forum ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2546 - ธันวาคม 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มีนาคม 2542 - ธันวาคม 2563
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - กุมภาพันธ์ 2551
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
• 2545 - 2546
กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2545 - 2546
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2539 - 2540
ที่ปรึ กษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2538 - 2543
สมาชิกวุฒิสภา
• 2538 - 2539
กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
• 2537 - 2539
กรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2537 - 2539
กรรมการ บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• 2536 - 2539
ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ
• 2536 - 2539
ประธานกรรมการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 3

แบบ 56-1

- ร่ าง -

2536 - 2539
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2536 - 2539
Member, Thai-Malaysian Joint Development Area Committee
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
• ปั จจุบน
ั
รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
•

พลเรื อเอกประเจตน์ ศิ ริเดช ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื อ่ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563

/1

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 4

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
• ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 85 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจักร
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ นที่ 30
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 15/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 2/2003
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2547 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• เมษายน 2546 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 8 มกราคม 2560 - 8 ตุลาคม 2563 อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• 2550 - 2557
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
• 2544 - 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน
• 2544 - 2559
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
• 2544 - 2559
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
• 2543 - 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์)
• 2542 - 2562
ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิ ริ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แชงกรี -ลา โฮเต็ล
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปั จจุบน
ั
นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. กรุ๊ ปสามสิ บ
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 5

- ร่ าง -

แบบ 56-1

5. นายอรุณ จิรชวาลา
• ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง
• กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 2 กุมภาพันธ์ 2558
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 6 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 88/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 34/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 30 เมษายน 2562 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 1 เมษายน 2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 21 กุมภาพันธ์ 2562- เมษายน 2562 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่
• เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี .คลังสิ นค้า
• สิ งหาคม 2551 - มกราคม 2558
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
• เมษายน 2551 - สิ งหาคม 2557
ประธานกรรมการ บจ. กรุ งเทพคลังเอกสาร
• สิ งหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. กรุ งเทพโสภณ
• 2547 - 2549
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
• กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539
ผูอ้ านวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
• พฤษภาคม 2530 - สิ งหาคม 2536 Treasury and Investment Officer ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุ งมะนิ ลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• สิ งหาคม 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. กรุ งเทพโสภณ
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• พฤศจิกายน 2549 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. พลังโสภณ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 6

- ร่ าง -

แบบ 56-1

6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
• กรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 78 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 28 ธันวาคม 2547
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 16 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 6/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 0/2000
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2548 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ธันวาคม 2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - พฤษภาคม 2558
กรรมการสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• 2549 - กรกฎาคม 2553
กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - กุมภาพันธ์ 2562
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - พฤษภาคม 2556
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
• 2545 - 2552
ที่ปรึ กษาศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2542 - 2544
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
• 2539 - 2542
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2547 - ปั จจุบน
ั
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
• 2547 - ปั จจุบน
ั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ ป
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• มีนาคม 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บูรพาธาริ นทร์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ตรี รัชปณชัย

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 7

- ร่ าง -

แบบ 56-1

7. นายอมร จันทรสมบูรณ์
• กรรมการบริ หาร
• กรรมการกากับความเสี่ ยง
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 90 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 33 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญานิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิตติเมธี สาขานิ ติศาสตร์ ปี การศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
• ปริ ญญานิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญานิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
• ธรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ นที่ 14 พ.ศ. 2514
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 3/2011
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 26/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 7/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 36/2003
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 2/2003
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 7/2003
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 10,800 หุน้ คิดเป็ น 0.00057%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 30 เมษายน 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรงุ เทพ
• 2533 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• เมษายน 2531 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - พฤศจิกายน 2558
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
• 2553 - 2559
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
• 2553 - กรกฎาคม 2558
กรรมการสภาที่ปรึ กษา สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2548 - มกราคม 2562
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2546 - เมษายน 2562
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง บมจ. ธนาคารกรงุ เทพ
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 8

- ร่ าง -

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2559 - ปั จจุบน
ั
ที่ปรึ กษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• 2539 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 9

แบบ 56-1

- ร่ าง -

8. หม่ อมเจ้ ามงคลเฉลิม ยุคล
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 84 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 6/2009
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่ น 4/2007
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่ น 1/2006
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 19/2005
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 33/2003
• AEC Business Forum: “AEC 2025”
การถือหุ้นในธนาคาร * จานวน 24,860 หุน้ คิดเป็ น 0.00130%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 23 มกราคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• เมษายน 2546 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2543 - 2546
ที่ปรึ กษาประจาฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2509 - 2542
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 10

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

9. นายพรเทพ พรประภา
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอัตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
• ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที่ 5
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• กันยายน 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• เมษายน 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิ ลเตอร์ ซิสเต็มส์
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ (ประเทศไทย)
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ ง ซิสเต็มส์
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ เมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรี ยามาฮ่า
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. สยามนิสสันบอดี้
• ปั จจุบน
ั
ประธานบริ ษทั บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 11

- ร่ าง •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธานบริ ษทั บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรี ส์
ประธานบริ ษทั บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
ประธานบริ ษทั บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
ประธานบริ ษทั / ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส์
รองประธานบริ ษทั บจ. สยามกลการอะไหล่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามกลการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามคันทรี คลับ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ.บางกอกมอเตอร์เวอคส์
กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (บางนา - ตราด)
กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (พัทยา)
กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี่ คลับแอนด์ รี สอร์ท

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 12

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

10. นางเกศินี วิฑูรชาติ/2
• กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่ งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนี ยบัตรด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนี ยบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association
• ประกาศนี ยบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิ งคโปร์
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 3
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 3/2011
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 7/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 23/2008
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 3/2008
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 90/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 40/2005
• AEC Business Forum: “AEC 2025”
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มกราคม 2564 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• เมษายน 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• มิถุนายน 2550 - 31 ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2560
รองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและบริ หาร ศูนย์รังสิ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553 - 2556
รองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553 - 2554
คณะกรรมการที่ปรึ กษา Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB) ประจาภูมิภาคเอเชีย
• 2551 - 2554
กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME)
องค์กรระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริ หารธุรกิจ
• 2549 - 2554
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
• 2548 - 2549
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 13

- ร่ าง •
•

2547 - 2552
2545 - 2554

แบบ 56-1

คณบดี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูไ้ กล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานักงานระงับข้อพิพาท
สานักงานศาลยุติธรรม
ผูแ้ ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

2540 - 2550
• 2540 - 2547
• 2537 - 2547
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปั จจุบน
ั
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2550 - ปั จจุบน
ั
อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2550 - ปั จจุบน
ั
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจหลักทรัพย์
หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กบั ลูกค้า
• 2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•

/2

นางเกศนี วิ ฑูรชาติ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื ่อวันที ่ 1 มกราคม 2564

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 14

- ร่ าง -

แบบ 56-1

11. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
• กรรมการกากับความเสี่ ยง
• กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 4 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสู ตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสู ง (บยป.) รุ่ นที่ 3 สานักงานศาลปกครอง
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 8
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 246/2017
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 2,500 หุน้ คิดเป็ น 0.00013%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 26 ธันวาคม 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 30 เมษายน 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุุ งเทพ
• 2542 - 2555
ทนายความและที่ปรึ กษาอาวุโส บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
• 2524 - 2537
หัวหน้าสานักงานจักรพงษ์ทนายความ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2537 - ปั จจุบน
ั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. สานักงานจักรพงษ์ทนายความ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 15

- ร่ าง -

แบบ 56-1

12. นายศิริ จิระพงษ์ พนั ธ์
• กรรมการ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร < 1 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 77/2006
• Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่ น 2/2008
• Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End
• Anti - corruption: Leadership Role of the Board
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุุ งเทพ
• 19 สิ งหาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน
• พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน
• พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
• กันยายน 2557 - เมษายน 2558
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
• ตุลาคม 2557 - กันยายยน 2558
สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 ผูอ้ านวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย
• เมษายน - ตุลาคม 2549
รักษาการผูอ้ านวยการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
• มกราคม - ตุลาคม 2549
กรรมการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
• กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• สิ งหาคม 2546 - ธันวาคม 2549
กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชนั่
• 2539 - 2546
กรรมการผูจ้ ดั การและที่ปรึ กษา บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมิล
• 2531 - 2536
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2526 - 2531
ผูจ้ ดั การฝ่ ายแผนและประสานงาน บจ. ปิ โตรเคมีแห่งชาติ
• 2523 - 2526
หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2523
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 16

- ร่ าง -

แบบ 56-1

13. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
• กรรมการ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร < 1 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 290/2020
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุุ งเทพ
• ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• สิ งหาคม 2557 - ธันวาคม 2559
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 2557 - 2559
ประธานคณะกรรมการ สานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 21 กรกฏาคม - 28 สิ งหาคม 2557 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• 2554 - 2558
ที่ปรึ กษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• 2552 - 2557
เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 2547 - 2548
ผูอ้ านวยการ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
• 2546 - 2552
ผูอ้ านวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริ มทบวงมหาวิทยาลัย
• 2542 - 2544
ผูอ้ านวยการ ศูนย์พฒั นาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อม
• 2536 - 2540
ผูอ้ านวยการ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 22 เมษายน 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. น้ าตาลมิตรผล
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 17

- ร่ าง -

แบบ 56-1

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช
• กรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่
• กรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 61 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 29 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 1/2015
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 2/2001
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 3/2000
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 5,350,200 หุน้ คิดเป็ น 0.28028%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2537 - ปั จจุบน
ั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2535 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 28 ธันวาคม 2552 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• 20 พฤษภาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
• 15 สิ งหาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
• 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
• 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
• 10 สิ งหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554 กรรมการ บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชาระเงิน
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
• 2547 - มกราคม 2559
กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
• 2546 - กันยายน 2552
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• 2545 - 2551
กรรมการ บมจ. การบินไทย
• 2545 - 2549
ประธานสมาคมธนาคารไทย
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 18

- ร่ าง -

แบบ 56-1

2545 - 2549
กรรมการ บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
• 2544 - 2551
กรรมการ VISA International - Asia Pacific
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2536 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 18 กันยายน 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
• 11 สิ งหาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ คณะกรรมการบริ หารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• 29 สิ งหาคม 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
• 25 มิถุนายน 2556 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ TRG Management LP
• 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ TRG Allocation LLC
• 30 เมษายน 2552 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
•

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 19

- ร่ าง -

15. นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
• กรรมการรองผูจ้ ด
ั การใหญ่
• กรรมการบริ หาร
• กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 76 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• ปริ ญญาตรี B.B.A. Management, University of The East ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 355
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 63/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 8,860 หุน้ คิดเป็ น 0.00046%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 30 เมษายน 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกากับความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ตุลาคม 2549 - ปั จจุบน
ั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - เมษายน 2562
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2539 - 2549
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2533 - 2539
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2521 - 2533
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2548 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
• 2545 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็ อพเพอร์ต้ ี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ.คลินิเซอร์
• 2559 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
• 2549 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ทวี

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 20

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

16. นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
• กรรมการรองผูจ้ ด
ั การใหญ่
• กรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 70 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 29 ธันวาคม 2554
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 9 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 399
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• หลักสู ตรนิ ติธรรมเพื่อประชาธิ ปไตย รุ่ นที่ 5 (นธป. 5) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร * จานวน 150,000 หุน้ คิดเป็ น 0.00786%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มกราคม 2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ธันวาคม 2554 - ปั จจุบน
ั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - 2558
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2544 - 2554
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2537 - 2544
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2534 - พฤษภาคม 2559
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
• 2531 - กันยายน 2559
กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรี ยลเอสเตท
• 2525 - 2537
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2553 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์
• 2546 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่
• 2537 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 21

- ร่ าง -

แบบ 56-1

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร
• กรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 63 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 4 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 11
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 1/2555
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 185/2014
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่ นที่ 7/2018
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มกราคม 2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 12 เมษายน 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2560 - กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการ สานักงานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
• 2558 - 2560
กรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
• 2557 - 2560
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
• 2554 - 2557
ประธานกรรมการบริ หาร สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
• 2554 - 2557
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2557
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551 - 2553
CIO รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
• 2542 - 2551
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
• 2538 - 2542
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บล. ไทยพาณิ ชย์
• 2535 - 2537
กรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. ไทยพาณิ ชย์
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 31 กรกฎาคม 2562 - ปั จจุบน
ั
ที่ปรึ กษา บมจ. เครื อไทย โฮลดิ้งส์
• 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
• 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สิ งห์ เอสเตท
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 22

- ร่ าง -

ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 3 ตุลาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. คลินิเซอร์
• 2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์ สัน)
• 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• 2553 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
• 2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ มูลนิธิวจิ ยั เทคโนโลยีสารสนเทศ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 23

แบบ 56-1

- ร่ าง -

18. นายบุญส่ ง บุณยะสาระนันท์
• กรรมการรองผูจ้ ด
ั การใหญ่
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 70 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2562
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 2 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (คณิ ตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• เมษายน 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - เมษายน 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2541 - 2549
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2530 - 2541
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2553 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 24

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

19. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
• กรรมการผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
• กรรมการบริ หาร
• กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ 53 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร 23 ธันวาคม 2553
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร 10 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ น 143/2011
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 87/2011
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 26 ธันวาคม 2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 1 มกราคม 2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ธันวาคม 2553 - ปั จจุบน
ั
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - มิถุนายน 2563
กรรมการอานวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
• 2560 - 2562
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุ งหรื อยกเลิกกฎหมายที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน
• 2559 - กรกฎาคม 2563
กรรมการ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
• 2557 - พฤศจิกายน 2563
กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2544 - 2553
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2535 - 2336
Foreign Intern สานักงานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
สานักงานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• 2532 - 2535
นิติกร สานักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• สิ งหาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอานวยการกรอกบความร่ วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการร่ วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
• มีนาคม 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการพัฒนากฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 25

- ร่ าง •

2561 - ปัจจุบนั

•

2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

•

แบบ 56-1

กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนสมาคมธนาคารไทยในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริ มและยกระดับการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ
กรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประเภทผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันบริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 26

- ร่ าง -

แบบ 56-1

20. นายอภิชาต รมยะรู ป
• เลขานุการบริ ษท
ั
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
อายุ 72 ปี
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งเลขานุการบริษัท 13 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซี ตน
ั ฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนี ยบัตร Advanced Bank Management Program สถาบันการจัดการธุรกิจแห่ งเอเชีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• ประกาศนี ยบัตร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที่ 12
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 5,026 หุน้ คิดเป็ น 0.00026%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• สิ งหาคม 2551 - ปั จจุบน
ั
เลขานุการบริ ษทั บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2539 -31 ธันวาคม 2563
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - 2551
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2540 - 2556
ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ์
• 2531 - 2539
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• 2518 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. นิธิกิจ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 27

- ร่ าง -

แบบ 56-1

21. Mr. Chong Toh
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 24,000 หุน้ คิดเป็ น 0.00126%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2560 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2560
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - พฤษภาคม 2560
กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• 2559 - กันยายน 2560
กรรมการ บมจ. ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม
• 2559 - กันยายน 2561
กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd.
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์ เอเชีย
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล
• ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ Asia Landmark Fund Ltd.
• ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ Asia Landmark Master Fund Ltd.
• ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ Asia Landmark (US) Fund Ltd.
• ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ NSR SEA Fund

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 28

- ร่ าง -

22. นางสาวสุ ธีรา ศรีไพบูลย์
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี
อายุ 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 4
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 65,690 หุน้ คิดเป็ น 0.00344%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2556
รองผูจ้ ดั การใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2543 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน่
• ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ศูนย์ประมวลผล
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
• ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 29

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

23. นางสาวรัชดา ธีรธราธร
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่
อายุ 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ น 20
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 2,200 หุน้ คิดเป็ น 0.000115%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2561 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2561
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2552
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ และรักษาการรับผิดชอบงาน
กลัน่ กรองสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2548 - สิ งหาคม 2560
กรรมการ ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)
• 2539 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด มาเลเซีย
• 2552 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ทวี
• 2553 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• 2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 30

- ร่ าง -

แบบ 56-1

24. นายวีระศักดิ์ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Financial Institutions for Private Enterprise, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Industrial Management, Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 10
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ น 18
• หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2545 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - สิ งหาคม 2561
กรรมการ บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
• 2554 - ปั จจุบน
ั
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
• 2548 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
• 2544 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
• 2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม
• 2544 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
• 2551 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์ ยูบี
• 2544 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ดซ่า
• 2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
• 2560 - ปั จจุบน
ั
กรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลาสติกและหี บห่อไทย

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 31

- ร่ าง -

แบบ 56-1

25. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสู ตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (CMMU)
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ น 26
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 21
• หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 32

- ร่ าง -

แบบ 56-1

26. นางรัชนี นพเมือง
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ รับผิดชอบงานบริ หารทัว่ ไป และสายทรัพยากรบุคคล
อายุ 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 2
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 2,410 หุน้ คิดเป็ น 0.000126%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2558 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบบริ หารงานทัว่ ไป และสายทรัพยากรบุคคล บมจ.
ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2558
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2544 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการลูกค้าบุคคล นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2544 - ตุลาคม 2560
กรรมการ บมจ. กรุ งเทพประกันชีวติ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 33

- ร่ าง -

แบบ 56-1

27. นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผูจ้ ดั การสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต U. College of North Wales, England
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ น 60
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2561 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผูจ้ ดั การสาย
สาขาต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - 2561
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม) ผูจ้ ดั การสาย
สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และงานนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2558 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม) ผูจ้ ดั การสาย
สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และงานนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่ วม) ผูจ้ ดั การสาย
สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ และ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายสาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ
ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการ ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ และงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน)
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 34

- ร่ าง -

แบบ 56-1

28. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต St. Louis U. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ น 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ น 62
• หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ น 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 9,000 หุน้ คิดเป็ น 0.00047%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2562 - 2562
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการค้า บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการค้า และผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2558 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 และผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
บริ การและผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
บริ การ ธุรกิจสิ่ งทอและผ้าสาเร็ จรู ป สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และ
ผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
บริ การ ธุรกิจสิ่ งทอและผ้าสาเร็ จรู ป สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายธุรกิจโครงการ สายวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2551 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ บริ หารความเสี่ ยง และฝ่ ายธุรกิจโครงการ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2551
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 35

- ร่ าง -

แบบ 56-1

29. นายคณิต สีห์
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน
ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
อายุ 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• M.B.A (Finance & Quantitative Method) U. of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 11,650 หุน้ คิดเป็ น 0.00061%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 1 มีนาคม 2561 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 ธุรกิจ
เคมีภณั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2559 - 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 ธุรกิจ
เคมีภณั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 ธุรกิจ
เคมีภณั ฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2556 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 ธุรกิจลูกค้าจีน
ธุ รกิ จลูกค้าต่างประเทศ 2 และผูจ้ ดั การธุ รกิ จลูกค้าจี น สายลูกค้าธุ รกิ จรายใหญ่
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553 - 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 2 ธุรกิจลูกค้าจีน
ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และผูจ้ ดั การธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 1 และธุรกิจลูกค้าจีน สาย
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การธุรกิจเคมีภณั ฑ์ 1 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. ทีพที ี ปิ โตรเคมิคอลส์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ,
กรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริ หารความเสี่ ยง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ ส์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. บางกอกอินดัสเทรี ยลแก๊ส
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 36

- ร่ าง -

แบบ 56-1

30. นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• MIS Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ การลูกค้า สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 37

- ร่ าง -

31. Mr. Ian Guy Gillard
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• BCS (Com. Sc.) Brighton Polytechnic of Sussex University ประเทศสหราชอาณาจักร
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี
ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2557 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สนับสนุนผูใ้ ช้บริ การเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2547 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 38

แบบ 56-1

- ร่ าง -

แบบ 56-1

32. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
• รองผูจ้ ด
ั การใหญ่
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหภาค และเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี คณิ ตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ , William College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2562 - 2563
เลขานุการและกรรมการ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ
• 2562 - 2563
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ ายการเมือง
• 2560 - 2562
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
• 2559 - 2560
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
• 2558 - 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• 2557 - 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• 2557 - 2558
กรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญ
• 2553 - 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2553
ผูบ้ ริ หารส่วน ฝ่ ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 - 2553
ผูบ้ ริ หารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
• 2551 - 2552
ผูบ้ ริ หารสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551
ที่ปรึ กษาสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551
ผูบ้ ริ หารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 39

- ร่ าง -

แบบ 56-1

33. นายธวัช ตรีวรรณกุล
• รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ

อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท Industrial Engin. & Mgt. Asian Institute of Technology
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2564 - ปั จจุบน
ั
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 2563
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2555 - 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ กลัน่ กรองสิ นเชื่อ บริ หารสิ นเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2554 - 2555
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2550 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูอ้ านวยการบริ หารสิ นเชื่อพิเศษรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2549 - 2550
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารสิ นเชื่อพิเศษรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ.ไทยนาม พลาสติกส์
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส
• ปั จจุบน
ั
กรรมการ บจ.พนัสโพล ทรี กรุ๊ ป

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 40

- ร่ าง -

แบบ 56-1

34. อรนุช นาพูลสุขสันติ์
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน
• ผูท
้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี (Chief Financial Officer : CFO)
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตร
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นักบัญชีบริ หารระดับสู ง (วิชา Strategic Management) จานวน 6 ชัว่ โมง
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 2553
Director Certification Program Diploma Examination 2553
การถือหุ้นในธนาคาร* จานวน 3,000 หุน้ คิดเป็ น 0.00016%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2563 - ปั จจุบน
ั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2561 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการบัญชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
• 2552 - 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 41

- ร่ าง -

แบบ 56-1

35. นางสาวรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกลุ
• SVP ผูจ้ ด
ั การบัญชีการเงิน
• ผูท
้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเป็ นผูท้ าบัญชีที่มีคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตร
• Beyong Digital Credit: Risks & Risks & Opportunities รุ่ นที่ 1
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นักบัญชีบริ หารระดับสู ง (หลักสู ตรเต็มวิชา 3 วิชา)
• โครงการ การทดสอบ นักบัญชีบริ หารระดับสู ง (วิชา Risk Management)
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน
• 2559 - ปั จจุบน
ั
SVP ผูจ้ ดั การบัญชีการเงิน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

* สัดส่ วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วย
เอกสารแนบ 1 - 42

ตารางแสดงรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริหารในบริษัทย่ อย หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่ อ

BBL

1. นายปิ ติ
สิ ทธิ อานวย
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นายเดชา
ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริ หาร
3. พลเรื อเอกประเจตน์ * ศิริเดช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
โปษยานนท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายโกวิทย์
5. นายอรุ ณ
จิรชวาลา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
6. นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิ์
7. นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับความเสี่ ยง
8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
9. นายพรเทพ
พรประภา
10. นางเกศินี**
วิฑูรชาติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายโชคชัย
นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ กรรมการกากับความเสี่ ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการ
12. นายศิริ
จิระพงษ์พนั ธ์ กรรมการอิสระ
13. นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร
14. นายชาติศิริ
โสภณพนิ ช
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับความเสี่ ยง
15. นายสุ วรรณ
แทนสถิตย์
16. นายชาญศักดิ์
เฟื่ องฟู
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร
17. นายจรัมพร
โชติกเสถียร
กรรมการบริ หาร
18. นายบุญส่ง
บุณยะสาระนันท์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
19. นายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ หารและกรรมการกากับดูแลกิจการ
20. Mr. Chong
Toh
รองผูจ้ ดั การใหญ่
21. นางสาวสุธีรา
ศรี ไพบูลย์
รองผูจ้ ดั การใหญ่
22. นางสาวรัชดา
ธีรธราธร
รองผูจ้ ดั การใหญ่
23. นายวีระศักดิ์
สุ ตณั ฑวิบูลย์ รองผูจ้ ดั การใหญ่
24. นายศิริเดช
เอื้องอุดมสิ น รองผูจ้ ดั การใหญ่
25. นางรัชนี
นพเมือง
รองผูจ้ ดั การใหญ่
26. นายไชยฤทธิ์
อนุชิตวรวงศ์ รองผูจ้ ดั การใหญ่
27. นางสาวนิรมาณ
ไหลสาธิ ต
รองผูจ้ ดั การใหญ่
28. นายคณิ ต
สี ห์
รองผูจ้ ดั การใหญ่
29. นายกึกก้อง
รักเผ่าพันธ์
รองผูจ้ ดั การใหญ่
30. Mr. Ian Guy
Gillard
รองผูจ้ ดั การใหญ่
31. นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล
รองผูจ้ ดั การใหญ่
32. นางอรนุช
นาพูลสุขสันติ์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายการบัญชีและการเงิน
*พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
**นางเกศินี วิฑูรชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
หมายเหตุ
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เอกสารแนบ 2 - 1

แบบ 56-1
รายชื่ อบริษทั ย่อย หรื อบริษทั ที่เกี่ยวข้ อง
บริษทั ย่อย
1. บจ. บีบีแอล (เคแมน)
2. บจ. บริ หารสินทรัพย์ทวี
3. ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด
4. บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
5. บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด
6. บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
7. บลจ.บางกอกแคปปิ ตอล
(ถือโดย บมจ. หลักทรัพย์บวั หลวง)
8. ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค

บริษทั ที่เกี่ยวข้ อง
1. บจ. กาญจนทัต
2. บจ. บูรพาธาริ นทร์
3. บจ.ตรี รัชปณชัย
4. บจ. คลินิเซอร์
5. บจ. ทองถาวรพัฒนา
6. บจ. ทุนถาวร
7. บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
8. บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
9. บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
10. บจ. มาห์เล สยาม ฟิ ลเตอร์ ซิสเต็มส์
11. บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
12. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ ง ซิสเต็มส์
13. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
14. บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
15. บจ. สยามดนตรี ยามาฮ่า
16. บจ. สยามยีเอสเซลส์
17. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ (ประเทศไทย)
18. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่ งส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
19. บจ. บางกอกโคมัตสุ
20. บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรี ส์
เอกสารแนบ 2 - 2

21. บจ. สยามยีเอสแบตเตอรี่
22. บจ. สยามนิสสัน บอดี้
23. บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์
24. บจ. สมบัติถาวร
25. บจ. สยามกลการ
26. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
27. บจ. สยามกลการอะไหล่
28. บจ. สยามคันทรี คลับ
29. บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
30. บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
31. บจ. พีเอ็ม (บางนา-ตราด)
32. บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
33. บจ. พีเอ็ม (พัทยา)
34. บจ. ถาวร คันทรี่ คลับแอนด์รีสอร์ท
35. บจ.ทียไู อพี
36. บจ. พลังโสภณ
37. บจ. กรุ งเทพโสภณ
38. บจ. สานักงานจักรพงษ์ทนายความ
39. บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
40. บจ.เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี

41. บจ. ไทยดิจิทลั ไอดี
42. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
43. บจ.กาโตว์ เฮ้าส์

- ร่ าง -

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานการกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท
นางชุติมา กิ จจานงค์ ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การ สายตรวจสอบและควบคุม ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และ
นายนิ พ นธ์ เอื้ อ งสี ท อง ได้รับ แต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ ง เป็ นผู จ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม แทนนางชุติม า
กิ จจานงค์ ตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2561 บุคคลทั้งสอง เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบ
ภายในธนาคารและมีค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บตั ิห น้าที่ ดงั กล่าวได้อ ย่า งเหมาะสมเพีย งพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและ
อนุ มตั ิ แต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุมของ
ธนาคารต้องผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุ ณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งรั บผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุ ม มี ดังนี้
นางชุตมิ า กิจจานงค์
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี การบัญชีตน
้ ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางานธนาคารกรุงเทพ
• 27 ธันวาคม 2561 - ปั จจุบน
ั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม
• 2559 - 26 ธันวาคม 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2558 - 2559
SVP ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2557 - 2558
SVP บริ หารสิ นเชื่อ
• 2551 - 2557
SVP ผูจ้ ดั การสอบทานสิ นทรัพย์เสี่ ยง
• 2542 - 2551
AVP - SVP สอบทานสิ นทรัพย์เสี่ ยง
• 2539 - 2542
AVP หัวหน้าส่วนกากับและตรวจสอบรายงาน สานักงานใหญ่
นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง
• ผูจ้ ด
ั การสายตรวจสอบและควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบการณ์ การทางานธนาคารกรุงเทพ
• 19 ธันวาคม 2562 - ปั จจุบน
ั
SVP ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 27 ธันวาคม 2561 -18 ธันวาคม 2562 VP ผูจ้ ด
ั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2559 - 26 ธันวาคม 2561
VP สายตรวจสอบและควบคุม
• 2556 - 2559
VP ผูจ้ ดั การ ตรวจสอบปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2553 - 2556
VP ตรวจสอบปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2547 - 2553
AVP จสอบปฏิบตั ิการ สายตรวจสอบและควบคุม
• 2538 - 2547
ผูส้ อบบัญชีอาวุโส - ผูช้ านาญการตรวจสอบ งานตรวจสอบปฏิบตั ิการสาย
ตรวจสอบและควบคุม
• 2528 - 2538
ผูส้ อบบัญชี 7 - 11 ส่วนตรวจสอบสาขาในประเทศ
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- ร่ าง -

แบบ 56-1

ธนาคารมอบหมายให้ น ายพรเทพ กิ จ สนาโยธิ น ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ผู ้รั บ ผิ ด ชอบก ากับ ดู แ ล (Head of
Compliance) เพื่อทาหน้าที่ กากับดูแลการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการที่ กากับดูแลการประกอบธุรกิ จ
ของธนาคาร โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของธนาคาร มีดงั นี้
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทางานธนาคารกรุงเทพ
• 1 เมษายน 2561 - ปั จจุบน
ั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบกากับดูแล
• 2553 - 31 มีนาคม 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม และกากับดูแล
• 2552 - 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2544 - 2552
SVP ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับและควบคุม - ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
• 2537 - 2544
VP รองผูจ้ ดั การ - ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับและควบคุม
• 2534 - 2537
AVP - VP ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับและควบคุม
• 2533 - 2534
AVP หัวหน้าส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์
• 2531 - 2533
หัวหน้าส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ นครหลวง
• 2516 - 2531
พนักงานส่วนตรวจสอบ - ผูส้ อบบัญชีอาวุโส ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ผูร้ ับผิดชอบกากับดู แลมี หน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกากับดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จของ
ธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกาหนดของหน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ คปภ. ทางการท้องถิ่นของสาขาใน
ต่างประเทศ หรื อหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ได้มีการอนุมตั ินโยบายการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็ น
หลักการพื้นฐานและเป็ นแนวทางให้กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ และเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบาย และ
ถือปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด
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