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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2487 และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2518  

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,822,960 ล้านบาท เงินให้สินเช่ือรวม 2,363,338  
ลา้นบาท เงินรับฝากรวม 2,810,863 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ 449,014 ลา้นบาท ความส าเร็จจากการด าเนินงานใน
ปี 2563 ท าให้ธนาคารไดรั้บรางวลัหลายดา้น เช่น “ธนาคารแห่งปี 2563” จากวารสารการเงินธนาคาร “Best Bank in 
Thailand” จากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ “Best Corporate and Investment Bank in Thailand” “Best Bank for SMEs 
in Thailand” “Best Regional Bank for BRI (Southeast Asia)” จากนิตยสารเอเชียมันน่ี “Best Trade Finance Bank in 
Thailand” และ “Best Cash Management Solution in Thailand 2020” จากนิตยสารอลัฟาเซาท์อีสตเ์อเชีย และ “Best in 
Treasury and Working Capital SMEs in Thailand” จากนิตยสารดิแอสเซท 

 ธนาคารยดึมัน่ในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” เคียงขา้งลูกคา้และสงัคมไทยมาตลอดกวา่ 
7 ทศวรรษท่ีผ่านมา ธนาคารจึงให้ความส าคัญกับการเป็นเพ่ือนคู่คิดในการด าเนินธุรกิจของลูกค้าและพัฒนา
ความสัมพนัธ์อยา่งจริงใจและยาวนานตลอดหลายทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และการมีธรรมาภิบาลไดส้ะทอ้นอยูใ่นทุกองคป์ระกอบของการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

  การมีฐานลูกคา้จ านวนมากและความสมัพนัธ์ท่ียาวนาน เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จของธนาคาร 
และท าใหธ้นาคารสามารถขยายธุรกิจควบคู่ไปกบัความตอ้งการทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ 

1.1 นโยบายในการด าเนินงาน    

วสัิยทศัน์ (Vision) 

 มุ่งหมายท่ีจะเป็นธนาคารท่ีให้บริการดา้นการเงินท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีความ
พร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยแีละระบบงานท่ีทนัสมยั คงไวซ่ึ้งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคาร
ชั้นน าแห่งภูมิภาคเอเชีย 

 ภารกจิ (Mission) 

 ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการ
ปฏิบติังาน และดา้นศกัยภาพขีดความสามารถ ดงัน้ี 

 ด้านการเงนิ 

• ใหผ้ลประกอบการทางการเงินมีความกา้วหนา้อยา่งมีเสถียรภาพ 

ด้านการตลาดและลูกค้า 

• เป็นผูน้ าในธุรกิจดา้นคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศ 

ด้านคุณภาพการปฏิบัตงิาน 

• มีกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีวธีิการในการตรวจสอบคุณภาพ 
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• มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน และสามารถน าขอ้มูลจากกระบวนการปฏิบติังานมาใชใ้นการตดัสินใจสัง่การ 

ด้านศักยภาพขีดความสามารถ 

• ใหพ้นกังานมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร 

คุณค่าหลกัทีมุ่่งหวงั (Core Value) 

คุณค่าหลกัท่ีท าใหธ้นาคารเป็นธนาคารชั้นน าของประเทศมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงท่ีทุกคนในธนาคารจะตอ้ง
ร่วมกนัรักษาไว ้โดยจะตอ้งค านึงถึงและน ามาใชใ้นทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้” 
ตามแนวทาง “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” โดยมีปรัชญาการท างานดงัน้ี 

• ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศในทศันะของลูกคา้ 

• ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ 

• ปฏิบติังานในลกัษณะของผูมี้จรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ 

• มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือกนัท างานเป็นทีมดว้ยความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 

• ใหค้วามส าคญัในการพฒันาพนกังาน 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในรอบปี 2563 

ในปี 2563 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่
ต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาท่ียากล าบากน้ี 
ธนาคารให้การดูแลลูกคา้ผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและเฝ้าติดตามสถานการณ์
อยา่งใกลชิ้ด ขณะเดียวกนั ธนาคารยงัคงดูแลกระบวนการพิจารณาสินเช่ือและบริหารความเส่ียงดว้ยความระมดัระวงั
และรอบคอบ ควบคู่กับการด ารงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางการเงินท่ีย ัง่ยนื 

จากการดูแลลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด ทั้งดา้นการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและช่วยสร้างความมัน่คงทางการเงิน
โดยรวม ท าให้ธนาคารเห็นถึงความสามารถในการปรับตวัของลูกคา้ และเห็นถึงพลงัอนัเกิดจากการท างานระหวา่ง
ลูกคา้และธนาคารในยามวิกฤตดว้ยการสรรคส์ร้างคุณค่าร่วมกนั คือ พลงัในการกา้วขา้มความยากล าบากและสามารถ
กลบัมาฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง 

วิกฤตเศรษฐกิจในคร้ังน้ี ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมและการใชชี้วิตในปัจจุบนั เช่น การท่ีผูบ้ริโภคเปล่ียนไปใช้
ช่องทางออนไลน์ การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และการช าระเงินแบบไม่ใชเ้งินสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของธนาคาร
ในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารดิจิทลัท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับลูกคา้บุคคล ธนาคารเปิดใหบ้ริการโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัเวอร์ชนั
ใหม่ โดยแอปพลิเคชนัน้ีช่วยสร้างประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีดียิ่งข้ึนดว้ยคุณสมบติัใหม่ท่ีเหมาะกบัไลฟ์สไตลข์อง
ลูกคา้ อีกทั้ งยงัท างานบนแพลตฟอร์มท่ีออกแบบมาเพ่ือเช่ือมต่อกบัแพลตฟอร์มและบริการจากภายนอกได้ง่าย จึง
สามารถปรับและเพ่ิมคุณสมบติัใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัช่วยให้ธนาคารสามารถเช่ือมต่อบริการกบัพนัธมิตร เช่น 
มหาวิทยาลยั ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ โรงพยาบาล และบริษทัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลท่ี์
หลากหลายของลูกคา้ นอกจากน้ี ธนาคารยงัเร่ิมให้บริการเปิดบญัชีออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยีการจดจ าใบหนา้ และ
การพิสูจน์และยนืยนัตวัตนผา่นแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) อีกดว้ย 
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นอกจากการใหบ้ริการผา่นสาขาทัว่ประเทศ ธนาคารไดข้ยายจุดบริการเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนกวา่ 2 เท่า ดว้ยการ
แต่งตั้ง Banking Agent เพื่อใหลู้กคา้สามารถฝาก-ถอนเงินสดไดส้ะดวกยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ธนาคารยงัน าเสนอนวตักรรม
ดา้นการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนแบบดิจิทัลโดยใชแ้พลตฟอร์ม NDID และการตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัร
ประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Dip Chip) ท่ีจุดบริการร้านคา้ และสาขาของธนาคาร เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีห่างไกลใหเ้ขา้ถึงธุรกรรมทางดา้นการเงินไดม้ากยิง่ข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจ ธนาคารน าเสนอบริการออนไลน์
ใหม่หลายบริการเพ่ือช่วยให้ลูกคา้บริหารจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงิน
แทนการใชเ้งินสดผา่น QR PromptPay เพ่ือใหลู้กคา้บุคคลสามารถช าระเงินแบบไร้สมัผสัใหก้บัร้านคา้ปลีก ร้านอาหาร
ริมทาง ร้านเสริมสวย หรือ ร้านขายของช า เป็นตน้ BeMerchant NextGen ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีช่วยให้ธุรกิจคา้ปลีก
สามารถรับการช าระค่าสินคา้และบริการผา่น QR Code แทนการรับเงินสด โดยสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินและ
บริหารการเงินไดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน บริการบวัหลวง สมาร์ท บิล เพยเ์มนท์ ซ่ึงน าเสนอบริการรับช าระบิลอยา่งครบ
วงจร บริการรับช าระค่าโดยสารและค่าเช่ารถแท็กซ่ีผ่าน QR Code แทนการใชเ้งินสดและช่วยให้ผูป้ระกอบการแท็กซ่ี
สามารถดูความเคล่ือนไหวของบัญชีได้ตลอดเวลา และบริการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และข้อมูลผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Withholding Tax) 

ในดา้นต่างประเทศ ธนาคารเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการเขา้ซ้ือหุ้นของธนาคารพีที 
เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ในอินโดนีเซียในปี 2563 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ธนาคารมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ
และความแข็งแกร่งของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หลงัการรวมธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซียเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของธนาคารเพอร์มาตาอยา่งเป็นทางการในเดือนธนัวาคม ธนาคารเพอร์มาตามีสถานะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ 1 ใน 10 
ของอินโดนีเซีย เม่ือพิจารณาจากสินทรัพยร์วม โดยในเดือนมกราคม 2564 ธนาคารเพอร์มาตาไดรั้บการอนุมติัจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็นสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซ่ึง
เป็นสถานะธนาคารพาณิชยร์ะดบัสูงสุดตามหลกัเกณฑ์ขนาดของเงินกองทุนท่ีมากกวา่ 30 ลา้นลา้นรูเปียห์ (ประมาณ 
63,332 ลา้นบาท) โดยการลงทุนเขา้ซ้ือหุน้ธนาคารเพอร์มาตาคร้ังน้ี ส่งผลใหส้ัดส่วนสินเช่ือของกิจการต่างประเทศต่อ
สินเช่ือรวมของธนาคารกรุงเทพเพ่ิมข้ึน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ธนาคารมีแหล่งรายไดท่ี้หลากหลาย ขยายโอกาสใน
การเขา้ถึงตลาดท่ีมีการเติบโตสูงในอาเซียน และช่วยให้สามารถบริการลูกคา้ในอินโดนีเซียและทัว่ทั้งเครือข่ายไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมยิง่ข้ึน 

ธนาคารร่วมกบัพนัธมิตรดา้นเทคโนโลยีเปิดบริการ Contour ซ่ึงเป็น Enterprise Blockchain Solution ท่ีเป็น
การใหบ้ริการเลต็เตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ในรูปแบบดิจิทลัทั้งกระบวนการ โดยมีการเปิดธุรกรรม L/C 
ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามผ่านบริการ Contour เป็นคร้ังแรกในปี 2563 หลงัประสบความส าเร็จจากการท า
ธุรกรรมในคร้ังน้ีและจากการทดสอบการท าธุรกรรม L/C ระหว่างอินโดนีเซียกบัประเทศไทยในปี 2562 ธนาคารมี
แผนให้บริการในเชิงพาณิชยแ์ก่ลูกคา้ในประเทศไทยและในเครือข่ายสาขาต่างประเทศ นวตักรรมน้ีจะช่วยให้ลูกคา้
สามารถด าเนินธุรกิจร่วมกบัพนัธมิตรทางการคา้ทัว่โลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท าธุรกรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความปลอดภยัสูง 

ขณะเดียวกนั ธนาคารอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทลัส าหรับกิจการธนาคารต่างประเทศ 
ซ่ึงประกอบด้วย ระบบงานหลกั (Core Banking) การบริหารเงินสด ระบบป้องกันการฟอกเงิน และการช าระเงิน 
พฒันาการเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการไดอ้ยา่งไร้รอยต่อ มีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน และเพ่ิม
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ความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี ธนาคารยงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนในการช าระดุลให้แก่สมาชิกใน
ประเทศไทยกบัสมาชิกในต่างประเทศตามเง่ือนไขในการช าระดุลระหวา่งประเทศ รองรับการให้บริการช าระค่าสินคา้
และบริการขา้มพรมแดนดว้ย QR Code ระหวา่งประเทศไทยกบั 2 ประเทศในเอเชีย ไดแ้ก่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
พร้อมทั้ งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตวัแทนในการช าระดุลให้กับธนาคารสมาชิกในประเทศไทย ส าหรับบริการ 
PromptPay International ซ่ึงเป็นบริการโอนเงินระหวา่งประเทศไทยและสิงคโปร์ ท่ีจะช่วยให้ลูกคา้สามารถโอนเงิน
ระหวา่งประเทศผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และประหยดั 

ในขณะท่ีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความกา้วหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม จากการ
เดินหน้าของโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงประเทศไทยกบัประเทศต่าง ๆ ทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้และอ่ืน ๆ อาทิ ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร โครงข่ายรถไฟทัว่ประเทศ โครงการรถไฟความเร็วสูง
ท่ีเช่ือมประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีน รวมทั้งโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ซ่ึงเป็นโครงการระยะยาวท่ีมีเป้าหมายในการเป็นศูนยก์ลางดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งท่ีส าคญัของภูมิภาค อีกทั้งยงั
เป็นศูนยก์ลางภาคบริการมูลค่าสูงและภาคการผลิตแห่งอนาคต ทั้งน้ี ธนาคารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินเช่ือแก่
โครงการดา้นพลงังานทัว่ภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงโครงการพลงังานสะอาดและพลงังานหมุนเวียนหลายโครงการ เช่น การ
ผลิตพลงังานจากชีวมวล ทุ่งกงัหนัลม และโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ตลอดจนการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า และโครงการรี
ไซเคิลพลาสติก 

ธนาคารจะยงัคงให้การดูแลลูกคา้อย่างใกลชิ้ด มุ่งมัน่ท างานอย่างมีคุณภาพ และสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
โดยด าเนินการควบคู่กับการให้บริการดว้ยประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ ขณะเดียวกัน ธนาคารจะเดินหน้าขยาย
บริการธนาคารดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง ดว้ยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการก ากบัดูแลขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ และสร้างการเติบโตจากบริการท่ีมีศกัยภาพในการ
สร้างรายได ้เช่น บริการบริหารเงินสด ประกนัผ่านธนาคาร และบริการดา้นกองทุนรวม ดว้ยความมุ่งมัน่ในการเป็น 
“เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” ท่ีพร้อมสนบัสนุนใหลู้กคา้สร้างอนาคตทางการเงินท่ีมัน่คงผา่นการสรรคส์ร้างคุณค่าร่วมกนั 
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รางวลัประจ าปี 2563 

 
นิตยสารอลัฟาเซาท์อสีเอเชีย 
• Best Trade Finance Bank in Thailand 
(14 ปีติดต่อกนั) 

• 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 ปีติดต่อกนั) 
• Best Bank for SMEs in Thailand 
• Best Regional Bank for BRI 

(เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 
• Best Individual BRI Project or Initiative 

in the Region (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 

นิตยสารดเิอเช่ียนแบงก์เกอร์ 
• Best Trade Finance Bank in Thailand      
(ปีท่ี 9) 

• Custodian Bank of the Year in Thailand 
(6 ปีติดต่อกนั)  

นิตยสารเอเช่ียนแบงก์กิง้แอนด์ไฟแนนซ์ 
• Thailand Domestic Trade Finance Bank of 

the Year (6 ปีติดต่อกนั) 

นิตยสารดแิอสเซท 
• Best in Treasury and Working Capital 

SMEs Thailand (2 ปีติดต่อกนั) 

 
 

 

 
 

นิตยสารยูโรมันนี่ 
• Cash Management Market Leader in 

Thailand 

นิตยสารโกลเบิลบิสซิเนสเอาท์ลุค 
• Best Trade Finance Bank in Thailand 

2020 

นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ 
• Best Bank - Thailand (3 ปีติดต่อกนั) 
• Best Sub-Custodian Bank in Thailand 
(13 ปีติดต่อกนั) 

• Best Trade Finance Provider 2020 
• Best DLT Platform for Trade Finance 

นิตยสารอนิเตอร์เนช่ันแนลบิสซิเนส 
• 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 

วารสารการเงนิธนาคาร 
• ธนาคารแห่งปี 2563 (ปีท่ี 14) 

 

 
 

วารสารการเงนิธนาคาร 
• บริษทัหลกัทรัพยย์อดเยีย่มแห่งปี 2563 

นิตยสารโกลเบิลแบงก์กิง้แอนด์ไฟแนนซ์รีววิ 
• Best Investment Bank Thailand 2020  

นิตยสารเวลิด์ไฟแนนซ์ 
• Best Investment Bank 

นิตยสารอลัฟาเซาท์อสีเอเชีย 
• Best Investment Bank in Thailand 

นิตยสารอนิเตอร์เนช่ันแนลบิสซิเนส 
• Best Capital Markets Thailand 2020 

นิตยสารเอเซ่ียนแบงก์กิง้แอนด์ไฟแนนซ์ 
• Equity Deal of the Year - Thailand  

นิตยสารโกลเบิลบิสซิเนสเอาท์ลุค 
• Best Equity House  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบดว้ย 13 บริษทั คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็น
บริษทัแม่และมีกิจการในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แบ่งเป็น บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั  
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม  
บวัหลวง จ ากดั บริษทั บริหารสินทรัพยท์วี จ ากดั  บริษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั  บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั 
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตนั) เบอร์ฮาด  PT Sahabat Finansial Keluarga และบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดั โดยมีภาพรวมโครงสร้าง ดงัน้ี 
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ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ สรุปไดด้งัน้ี  

บริษทั ประเภทธุรกจิ ขอบเขตของธุรกจิที่ส าคญั 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร ให้บริการธุรกรรมทางการเงินตามขอบเขตของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย 

บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกรุงเทพ 

บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ธนาคาร ด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ์โดยเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศมาเลเซีย 

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ  ากดั ธนาคาร ด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ์โดยเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศจีน  

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ธนาคาร ด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ์โดยเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย 

บริษทั หลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั 
(มหาชน)  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพยใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น  

- ธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Brokerage) 

- ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) โดยเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และด าเนินการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์

- ธุรกิจการจดัการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund 
Management) 

- ธุรกิจตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน  (Selling Agent) 

- ธุรกิจคา้ตราสารหน้ี 

- ธุรกิจตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั  

จดัการกองทุนรวม ด าเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม ซ่ึงประกอบด้วย การ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษทับริหารสินทรัพยท์วี จ  ากดั บริหารสินทรัพย ์ ด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยท่ี์ถูกจดัชั้น หรือเกิดจากหน้ี
ท่ีมีปัญหาท่ีไดรั้บโอนจากธนาคารกรุงเทพ โดยบริษทัอาจ
ท าการพฒันาต่อเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินทรัพย ์ก่อนท่ีจะ
จดัจ าหน่ายต่อไป 

บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทุน ด าเนินธุรกิจการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นหุ้นส่วนกบัเจา้ของ
ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง โดยให้การสนับสนุน
ด้านการเงิน และให้ค  าปรึกษา เพ่ือให้ธุรกิจนั้นสามารถ
เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ  ากดั Investment Company ด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการท าธุรกิจ
ของธนาคาร และท าการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ต่าง ๆ 

บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ  ากดั ลีสซ่ิง การให้ เช่าทรัพย์สินแบบลีสซ่ิง การให้ เช่าซ้ือ บริการ
รถยนตเ์ช่า แฟคเตอร่ิง และการบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษทั ประเภทธุรกจิ ขอบเขตของธุรกจิที่ส าคญั 

บีบีแอล โนมินี (เทม็พาตนั) เบอร์ฮาด  ธุรกิจสนบัสนุน สนบัสนุนการด าเนินการของบางกอก แบงค ์เบอร์ฮาดโดย
ท าหนา้ท่ีเป็น Nominee, Trustee  และ Agent ในการถือหุ้นท่ี
ลูกคา้ น ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัในการใชสิ้นเช่ือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
บางกอกแคปปิตอล จ ากดั 

จดัการกองทุนรวม ด าเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม ซ่ึงประกอบด้วย การ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ รวมทั้งการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและ
ท่ีปรึกษาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

PT Sahabat Finansial Keluarga Finance Company ด าเนินธุรกิจให้สินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค (Consumer Finance) 
แฟคเตอร่ิง เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)  เงินกู้
ระยะยาว (Mortgage) 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีการลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีการถือหุ้นใน
บริษทัร่วมต่างๆ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

การถือหุ้นของ 

ธนาคาร (ร้อยละ) 

บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ  ากดั บริษทัร่วม ให้บริการรับส่งขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหวา่ง 

สถาบนัการเงิน  

50 50 14.26 

บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั บริษทัร่วม บริการดา้นคอมพิวเตอร์ 50 50 30.00 
บริษทั พีซีซี แคปปิตอล จ ากดั ธนาคารถือหุ้น  

ทางออ้มผา่น  
บจ. ศูนยป์ระมวลผล 

บริการดา้นขอ้มูล 50 50 30.82 

บริษทั ไทยดิจิทลั ไอดี จ ากดั ธนาคารถือหุ้น  
ทางออ้มผา่น  

บจ. พีซีซี แคปปิตอล 

บริการดา้นขอ้มูล 50 50 30.82 

บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวร์ิก จ ากดั* บริษทัร่วม ผูใ้ห้บริการระบบเครือข่ายบตัร
และระบบโอนเงินรายยอ่ย

ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการของระบบ 

524 524 69.08 

บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม กิจกรรมการจดัท า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
วตัถุประสงคข์องผูใ้ช้ 

 (ยกเวน้โปรแกรมเวบ็เพจและ
เครือข่าย) 

530 530 22.17 

*ธนาคารจดัเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากธนาคารมีเพียงอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคุม 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ผลติภณัฑ์และบริการ  

การประกอบธุรกจิทีส่ าคญั  

ธนาคารกรุงเทพใหบ้ริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร ส าหรับลูกคา้ธุรกิจและลูกคา้บุคคล ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วยสินเช่ือระยะสั้ นและระยะยาว 
สินเช่ือการคา้ระหวา่งประเทศ สินเช่ือเพ่ือเงินทุนหมุนเวยีนหนงัสือค ้าประกนั การอาวลั/การรับรอง รวมถึงผลิตภณัฑ์
และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เช่น บริการเงินรับฝาก บริการโอนเงิน บริการบริหารจดัการเงินสด บริการประกนัชีวิต 
และประกนัวนิาศภยั (แบงกแ์อสชวัรันส์) บริการวานิชธนกิจ บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และบริการซ้ือขาย
ตราสารหน้ี เป็นตน้ บริการเหล่าน้ีช่วยสร้างรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารยงั
พฒันาบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

ดา้นการบริหารกิจการ ธนาคารจ าแนกการด าเนินธุรกิจเป็นสายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ สายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง 
สายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก สายลูกคา้บุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ 

ธนาคารมีบริษทัยอ่ยที่ส าคญั ประกอบดว้ยกิจการในเครือที่อยูต่่างประเทศ 3 บริษทั คือ บางกอกแบงค ์
เบอร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั และธนาคารพีทีเพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ซ่ึงเป็น
ธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง 
จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั และบริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ทั้งน้ี 
บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินกิจการดา้นธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ธุรกิจวานิชธนกิจ 
และธุรกิจจดัการกองทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการ
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเล้ียงชีพในประเทศไทย ในขณะที่บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส 
จ ากดั เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

ภาพรวมการด าเนินงานของธุรกจิหลกัและบริษัทย่อย 

ลูกค้าธุรกจิรายใหญ่ 

ความสามารถในการปรับตัวและการมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งของภาคธุรกิจในประเทศไทย ท าให้
บริษทัเอกชนรายใหญ่ สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วแมต้อ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายประการอนัเน่ืองมาจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบอยา่งฉับพลนัต่อการด าเนินธุรกิจและเศรษฐกิจทัว่โลก ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีมีมาอยา่ง
ยาวนานในฐานะ “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลลูกคา้ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ให้สินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินการปรับและผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ี รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและโอกาสในการท าธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย โดยด าเนินการควบคู่กับการให้สินเช่ือด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั เพ่ือให้ธนาคารสามารถรักษาคุณภาพของสินเช่ือไดอ้ย่างต่อเน่ือง พร้อมรับมือกบัความไม่แน่นอนอ่ืน ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ขณะเดียวกนั ธนาคารเช่ือมัน่ในการสรรค์สร้างคุณค่าร่วมกนั โดยไดน้ าเสนอนวตักรรมดา้นบริการอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การให้บริการการค้าระหว่างประเทศด้วย Enterprise Blockchain และพัฒนาแพลตฟอร์มท่ี ช่วยให้
กระบวนการท างานประจ าวนัมาอยูใ่นระบบดิจิทลั เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศของลูกคา้และซพัพลายเชนของ
ลูกคา้รายนั้ น ๆ ควบคู่ไปกบัการสนับสนุนลูกคา้เพ่ือเดินหน้าขยายกิจการไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค แพลตฟอร์ม
ดงักล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพฒันาความเขา้ใจอีกทั้งยงัเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ในเชิงลึก ซ่ึงจะช่วย
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ให้ธนาคารและลูกคา้สามารถพฒันาผลิตภณัฑแ์ละส่งมอบบริการไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการให้
สินเช่ืออยา่งมีความรับผิดชอบและค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ธนาคารให้สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการเพ่ือความ
ยัง่ยืน เช่น โครงการพลงังานสะอาดและพลงังานหมุนเวยีนหลายโครงการ รวมถึงการผลิตพลงังานจากชีวมวลทุ่งกงัหนัลม 
และโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ตลอดจนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โครงการรีไซเคิลพลาสติก และโครงการระบบขนส่ง
มวลชน 

ผลงานและความส าเร็จ 

• ดว้ยประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการเงินส าหรับลูกคา้ธุรกิจมาอยา่งยาวนาน ธนาคารไดรั้บความ
ไวว้างใจให้เป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินแก่โครงการจ านวนมากภายใตโ้ครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่ว
ประเทศ เช่น ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ระบบโครงข่ายทางรถไฟทัว่ประเทศ ซ่ึงรวมถึงโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) นิคมอุตสาหกรรม ระบบผลิตไฟฟ้า และโครงการ “เมือง
อจัฉริยะ” (Smart City) 

• ธนาคารเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการธุรกรรมการเงินแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอนการท างานของ
ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบดว้ย บริการบริหารเงินสด บริการการคา้ระหวา่งประเทศซพัพลายเชน และ
บริการดา้นหลกัทรัพย ์เพ่ือพฒันาความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

• ในปี 2563 ธนาคารได้รับรางวลัจากสถาบันต่าง ๆ เช่น Best Corporate and Investment Bank in Thailand จาก
นิตยสารเอเชียมันน่ี Best Trade Finance Bank in Thailand จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย นิตยสารดิเอเช่ียน
แบงก์เกอร์ และนิตยสารโกลเบิลบิสซิเนสเอาท์ลุค Best DLT Platform for Trade Finance จากนิตยสารโกลเบิล
ไฟแนนซ์ และ Best Cash Management Solution in Thailand จากนิตยสารอลัฟาเซาท์อีสเอเชีย จากบริการช าระ
เงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง (QR-on-Delivery Payment) โดยสามารถใชก้บัโมบาย แบงก์ก้ิงแอปพลิเคชนัทุก
ธนาคารในประเทศไทย 

การเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลั 

• เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความต้องการท่ี เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานธนาคารไดผ้ลกัดนัการเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลัในหลากหลายรูปแบบ เช่น ร่วมกบั
ธนาคารและองคก์รพนัธมิตรชั้นน าระดบัโลกพฒันาบริการการคา้ระหวา่งประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดว้ย
บริการ “Contour” โดยใชเ้ทคโนโลย ีEnterprise Blockchain เพื่อให้บริการท าธุรกรรมเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter 
of Credit: L/C) โดยในปี 2562 และ 2563 ธนาคารประสบความส าเร็จในการทดสอบการท าธุรกรรม L/C 
Blockchain ระหว่างลูกค้าในอินโดนีเซียและเวียดนาม ทั้ งน้ีในปี 2564 ธนาคารมีแผนเปิดให้บริการน้ีในเชิง
พาณิชยแ์ก่ลูกคา้ ดว้ยนวตักรรมน้ีและความแข็งแกร่งดา้นเครือข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคารจะช่วยให้ลูกคา้
สามารถด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศได้อย่างราบร่ืน ปลอดภัย ลดเวลาด าเนินการลงเหลือไม่ถึงหน่ึง
ชัว่โมง และลดการใชเ้อกสารลงกวา่คร่ึง 

• นอกจากน้ี ธนาคารยงัใหบ้ริการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายและขอ้มูลผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 
(e-Withholding Tax) โดยผูป้ระกอบการสามารถแต่งตั้งให้ธนาคารท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนหักและน าส่งภาษี ณ ท่ี
จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร พร้อมจดัท าและน าส่งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย พร้อมทั้ งด าเนินการด้าน
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
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• ในปี 2564 ธนาคารจะยงัคงเร่งกระบวนการเปล่ียนผ่านอยา่งต่อเน่ืองโดยเตรียมเปิดระบบปฏิบติัการใหม่ส าหรับ
บริการ Cash Management และ Trade Finance ซ่ึงเป็นระบบท่ีไดผ้่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีมุ่งเน้นให้
ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถเช่ือมต่อผ่าน Application Programing Interface (API) ท าให้ธนาคารสามารถ
น าเสนอผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีครอบคลุมและหลากหลายยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ระบบปฏิบติัการใหม่ทั้งสองระบบ
ยงัจะเป็นประตูสู่นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์หลายประเภทท่ีใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) อีกด้วย
แผนงานทั้งหมดน้ียงัย  ้าให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของธนาคารท่ีจะให้บริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
แก่ลูกคา้ภายใตแ้นวทาง Digital First ในการด าเนินธุรกิจ 

ลูกค้าธุรกจิรายกลางและรายปลกี 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (เอสเอม็อี) ค่อนขา้งมาก ธนาคารจึงจ าเป็นตอ้งดูแลผูป้ระกอบการกลุ่มน้ี
อยา่งใกลชิ้ดยิ่งข้ึน ในฐานะ “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” เม่ือสถานการณ์การระบาดเร่ิมตน้ ธนาคารมีการติดต่อลูกคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้ความช่วยเหลือดว้ยมาตรการต่าง ๆ ลดภาระหน้ี เช่น การให้สินเช่ือดอกเบ้ียต ่า การขยายระยะเวลาผ่อน
ช าระหน้ี และการให้สินเช่ือเพ่ิมเติม หรือการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือช่วยให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
ประคบัประคองธุรกิจใหผ้า่นพน้วกิฤต นอกจากน้ี ธนาคารยงัเพ่ิมขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์บญัชีเพ่ือประเมินผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสถานะทางการเงินของลูกคา้ไดล่้วงหน้า ท าให้ธนาคารสามารถให้ค  าแนะน าและการสนบัสนุนเพ่ิมเติม
แก่ลูกคา้และด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมและทนัท่วงที 

ในช่วงเวลาเช่นน้ี ผูป้ระกอบการไม่เพียงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสภาพคล่อง แต่ยงัต้องปรับการ
ด าเนินงานในหลาย ๆ ดา้น เช่น การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดา้นสุขอนามยั การ
ขายผลิตภณัฑผ์่านช่องทางออนไลน์ หรือการปรับเปล่ียนสายการผลิต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ ทั้งน้ี ธนาคารไดจ้ดัสัมมนาให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยมุ่งเนน้การให้ค  าแนะน า เพื่อ
ช่วยให้ลูกคา้ก้าวผ่านวิกฤตและสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ลูกคา้สามารถใช้
ช่องทางโซเชียลมีเดีย Bangkok Bank SME ของธนาคารเพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ตลอดจนเสนอขาย
สินคา้และบริการ นอกจากน้ี ธนาคารยงัน าเสนอบริการใหม่ ๆ เพื่อสนบัสนุนการช าระเงินแบบไม่ใชเ้งินสด และการ
ขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของลูกคา้ 

ผลงานและความส าเร็จ 

• เพือ่ช่วยใหลู้กคา้สามารถพฒันาธุรกิจใหดี้ยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การตลาด และนวตักรรม ธนาคารมี
การแบ่งปันความรู้และสนับสนุนลูกคา้ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ งน้ี ลูกคา้ของธนาคารไดรั้บรางวลัพระราชทาน 2 
รางวลัในประเภทธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง และประเภทธุรกิจบริการ และรางวลัระดบั Gold 1 รางวลัในประเภท
ธุรกิจอุตสาหกรรมจากโครงการ SMEs Excellence Awards ซ่ึงจดัโดย สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

• บริการ Biz ibanking น าเสนอแพค็เกจ Biz Super Save x3 ท่ีมอบอตัราค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการโอนเงิน การ
จ่ายเงินเดือนพนักงานและการฝาก-ถอนเงินด้วยเช็ค เพื่อลดต้นทุนด้านธุรกรรมและลดความจ าเป็นในการ
เดินทางไปใชบ้ริการท่ีสาขา 
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• มีการปรับส านักธุรกิจบางนาและส านักธุรกิจศรีราชาให้เป็นศูนย์ให้ค  าปรึกษาด้านการเงินและสถานท่ีจัด
กิจกรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกับ
สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจรูปแบบใหม่หลงัฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

การเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลั 

• เพ่ือมอบประสบการณ์ท่ีดียิ่งข้ึนส าหรับลูกคา้ ธนาคารปรับกระบวนการสมคัรบริการให้รวดเร็วยิ่งข้ึน และ
น าเสนอบริการออนไลน์ใหม่หลายบริการ เช่น BeMerchant NextGen และบริการบวัหลวงสมาร์ท บิล เพยเ์มนท ์
ทั้งน้ี BeMerchant NextGen เป็นแอปพลิเคชันท่ีช่วยให้ธุรกิจคา้ปลีกสามารถรับการช าระค่าสินคา้และบริการ
ผ่าน QR Code แทนการรับเงินสด รวมทั้ งยงัช่วยให้ร้านค้าตรวจสอบรายการโอนเงินและบริหารการเงินได้
สะดวกยิ่งข้ึน ในขณะท่ีบริการบวัหลวง สมาร์ท บิล เพยเ์มนท์ น าเสนอบริการรับช าระบิลอยา่งครบวงจร ส่งผล
ให้ลูกคา้หรือคู่คา้ของบริษทัประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย บริหารจดัการการรับช าระเงินดว้ยช่องทางธนาคารท่ี
ครอบคลุมทัว่ประเทศ สามารถรับเงินจากทุกช่องทางของทุกธนาคาร มาสู่บญัชีหลกัท่ีธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงง่ายต่อ
การกระทบยอดและติดตามการรับช าระ ดว้ยรายงานผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ลูกค้าธุรกจิในต่างประเทศ 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก ธนาคารยงัคงมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ี เน่ืองจากการเช่ือมโยงระหวา่งกนัของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การขยายตวัของ
เมือง และการเดินหนา้เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหภู้มิภาคแห่งน้ีมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต และดว้ยความมุ่งมัน่สู่การเป็นธนาคารชั้นน าของภูมิภาค ในเดือนพฤษภาคม 2563 ธนาคาร
กรุงเทพเขา้ซ้ือหุ้นของธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ในอินโดนีเซีย และไดท้ าค  าเสนอซ้ือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมดของธนาคารเพอร์มาตาในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.71 
ต่อมาในเดือนธนัวาคม ธนาคารกรุงเทพไดร้วมสาขาในประเทศอินโดนีเซียเขา้กบัธนาคารเพอร์มาตาอยา่งเป็นทางการ 
ท าให้ธนาคารเพอร์มาตาขยบัข้ึนเป็น 1 ใน 10 ธนาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของอินโดนีเซีย เม่ือพิจารณาจากสินทรัพย์
รวม โดยในเดือนมกราคม 2564 ธนาคารเพอร์มาตาได้บการอนุมัติจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจการเงินของ
อินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็นสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซ่ึงเป็นสถานะธนาคารพาณิชยร์ะดบัสูงสุด
ตามหลกัเกณฑข์นาดของเงินกองทุนท่ีมากกวา่ 30 ลา้นลา้นรูเปียห์ (ประมาณ 63,332 ลา้นบาท) การลงทุนดงักล่าวเป็น
ผลจากการท่ีธนาคารมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน 
และเล็งเห็นวา่เป็นโอกาสในการสร้างแหล่งรายไดท่ี้หลากหลาย ขยายโอกาสในการเขา้ถึงตลาดท่ีมีการเติบโตสูงใน
อาเซียน และให้บริการลูกคา้ในอินโดนีเซียและทัว่ทั้ งเครือข่ายไดอ้ย่างครอบคลุมยิ่งข้ึน ภายหลงัการลงทุนสัดส่วน
สินเช่ือกิจการต่างประเทศต่อสินเช่ือรวมของธนาคารกรุงเทพเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 23 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัสนบัสนุนให้ลูกคา้ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคและเติบโตในตลาดโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากเป็นภูมิภาคท่ีพร้อมเติบโตต่อไปในอนาคตจากแนวโนม้ส าคญัต่าง ๆ เช่น การ
ท่ีประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) อย่างเป็นทางการในปลายปี 2563 การยา้ยฐานการผลิตเพื่อกระจายความเส่ียงดา้นซัพพลายเชน
หลงัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และความเช่ือมโยงในระดบัภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
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ผลงานและความส าเร็จ 

• ใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายของธนาคารสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพในอนาคต เช่น โครงการพลงังานหมุนเวียนทั่วภูมิภาค อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงัน ้ าใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พลงังานชีวมวลในประเทศไทย พลงังานลมและแสงอาทิตยใ์น
ประเทศไทยและเวยีดนาม พลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่น และพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในอินโดนีเซีย 

• ให้บริการ Asia Trade Fast Track ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศท่ีช่วยให้ผูน้ าเขา้-ส่งออก
ท่ีมีคู่คา้อยูใ่น 12 ประเทศในเอเชียซ่ึงมีสาขาธนาคารกรุงเทพ สามารถท าธุรกิจไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นการรับและโอนเงิน (Inward and Outward Fund Transfer) หรือแจง้การเปิด L/C เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising 
Letter of Credit) หรือตัว๋ (Bill) ใหแ้ลว้เสร็จไดใ้นวนัเดียวกนั 

ความกา้วหนา้ท่ีส าคญัของสาขาต่างประเทศ 

• อินโดนีเซีย ธนาคารขยายฐานลูกคา้ด้วยการเข้าซ้ือกิจการธนาคารเพอร์มาตา ซ่ึงเป็นธนาคารชั้นน าของ
อินโดนีเซียท่ีมีสาขากวา่ 300 แห่ง และลูกคา้เกือบ 4 ลา้นราย ธนาคารเพอร์มาตาเป็นหน่ึงในธนาคารท่ีริเร่ิม
การให้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือและเทคโนโลยีการช าระเงินออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัแอป
พลิเคชนัของคู่คา้ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถต่อยอดเพ่ือสรรคส์ร้างประโยชน์ต่อลูกคา้ทั้งในอินโดนีเซียและประเทศ
อ่ืน ๆ ในอนาคต 

• จีน ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจีนและการด าเนินยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) อย่าง
ต่อเน่ืองนบัเป็นโอกาสดา้นการคา้และการลงทุนท่ีเปิดกวา้ง ธนาคารจึงสนบัสนุนให้ลูกคา้เขา้ถึงโอกาสทาง
ธุรกิจจากตลาดท่ีมีความส าคญัน้ี ความมุ่งมัน่เพ่ือสนบัสนุนการขยายธุรกิจของลูกคา้ไปยงัประเทศต่าง ๆ ท า
ให้ในปี 2563 ธนาคารกรุงเทพไดรั้บรางวลั Best Regional Bank for BRI และบริษทั Sunrise Group ซ่ึงเป็น
ลูกคา้ของธนาคารในกมัพูชาท่ีไดรั้บการสนับสนุนดา้นสินเช่ือจากสาขาเซ่ียเหมินและสาขากมัพูชาได้รับ
รางวลั Best Individual BRI Project or Initiative in the Region จากนิตยสารเอเชียมนัน่ี นอกจากน้ี ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) ยงัไดรั้บรางวลั Best Non-US Currency Member จากส านกังานก ากบัดูแลดา้นการซ้ือ
ขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของจีน (China Foreign Exchange Trading System) อีกดว้ย 

• ฮ่องกง ในฐานะศูนยก์ลางทางการเงินท่ีส าคญัและประตูสู่ประเทศจีน ฮ่องกงยงัคงเป็นหน่ึงในตลาดท่ีส าคญั
ของธนาคาร โดยธนาคารร่วมมือกบันกัลงทุนและพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเขา้ถึงโอกาสใน Greater Bay Area 
ทั้งน้ี ธนาคารกรุงเทพไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือในการเป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์กบัองคก์ารสภาพฒันาการ
คา้ฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) เพ่ือสนับสนุนการคา้และการลงทุนระหวา่งกนัภายใต้
ยทุธศาสตร์ BRI 

• เวียดนาม ธนาคารเดินหน้าสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าไปยงัประเทศเวียดนามซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ี
แข็งแกร่ง อนัเป็นผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเนน้การส่งออกและอุปสงคภ์ายในประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัของชนชั้นกลาง ในปี 2563 ธนาคารไดต้อกย  ้าบทบาทดา้นการธนาคารเพ่ือความยัง่ยืน 
(Sustainable Banking) โดยการใหสิ้นเช่ือเพื่อสนบัสนุนโครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นหลากหลายประเทศ
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนสินเช่ือ (Syndicated Loan) เพื่อการพัฒนาและด าเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ าลงัผลิต 257 เมกะวตัต ์ในฮหวา่ ฮอย (Hoa Hoi) จงัหวดัฟู้เอ้ียน (Phu 
Yen) ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นตราสารหน้ีเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มประเภทเงินกูร่้วมเสริมพิเศษ (Green B Loan) 
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รายแรกในเอเชียและแปซิฟิกท่ีไดรั้บการรับรองโดย Climate Bonds Initiative และเป็นหน่ึงในเงินกูร่้วมท่ีมี
การระดมทุนขนาดใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนาม 

การเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลั 

• เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่างไร้รอยต่อ มีประสิทธิภาพ คุ ้มราคา และมอบความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ธุรกิจในต่างประเทศ ธนาคารอยู่ระหว่างการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทัล
ส าหรับกิจการธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบงานหลกั (Core Banking System) การบริหารเงิน
สด การช าระเงินและการป้องกนัการฟอกเงิน เป็นตน้ 

• ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนในการช าระดุลให้แก่สมาชิกในประเทศไทยกบัสมาชิกในต่างประเทศตาม
เง่ือนไขในการช าระดุลระหวา่งประเทศ รองรับการให้บริการช าระค่าสินคา้และบริการขา้มพรมแดนดว้ย QR 
Code ระหว่างประเทศไทยกับ 2 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนามและอินโดนีเซีย พร้อมทั้ งได้รับการ
คดัเลือกให้เป็นตวัแทนในการช าระดุลให้กับธนาคารสมาชิกในประเทศไทย ส าหรับบริการ PromptPay 
International ซ่ึงเป็นบริการโอนเงินระหวา่งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ท่ีจะช่วยใหลู้กคา้สามารถโอน
เงินระหวา่งประเทศผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือไดอ้ยา่งสะดวก และประหยดั 

ลูกค้าบุคคล 

ขณะท่ีประเทศไทยพยายามลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงตน้ปี 2563 ธนาคารไดด้ าเนินมาตรการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภยัต่าง ๆ อย่างหลากหลายโดยค านึงถึงสวสัดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและ
พนกังานเป็นส าคญั นอกจากน้ี ยงัมีส่วนร่วมในการมอบอาหารและส่ิงของท่ีจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือชุมชน และให้ความ
ช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ลูกคา้เพ่ือให้สามารถกา้วผ่านช่วงเวลาท่ียากล าบากในคร้ังน้ี ในฐานะ “เพ่ือนคู่คิด” ธนาคารมี
การติดต่อลูกคา้ในเชิงรุกเพ่ือดูแลและใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาภาระหน้ี นอกจากน้ี ยงัมีการเปิดบริการสาย
ด่วนพิเศษเพ่ือใหค้  าปรึกษากบัลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ และเร่งกระบวนการสมคัรขอสินเช่ือใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ธนาคารยงัเพ่ิมบริการธนาคารดิจิทลั เช่น บริการโมบายแบงกก้ิ์ง จากธนาคารกรุงเทพ เวอร์ชนัใหม่ การเปิด
บญัชีออนไลน์ และการถอนเงินไม่ใชบ้ตัร ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม ในปัจจุบนัเน่ืองจากการท าธุรกรรมการเงินโดยส่วนใหญ่
เป็นแบบออนไลน์ การให้บริการท่ีสาขาจึงมุ่งเนน้การให้บริการเฉพาะทางบุคคลมากข้ึน เช่น การวางแผนทางการเงิน 
การประกนัภยั การวางแผนการจดัการสินทรัพย ์และสินเช่ือบา้น 

ขณะเดียวกนั ธนาคารยงัจดัให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี ดว้ยความมุ่งมัน่ในการ
สร้างความสัมพนัธ์และส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ โดยในปี 2563 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการใน
สาขาของธนาคารเท่ากบัร้อยละ 94.48 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโมบายแบงกก้ิ์งเท่ากบัร้อยละ 81.80 และความพึง
พอใจในการใชบ้ริการโทรศพัท์ผา่นระบบอตัโนมติั และผา่นเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้เท่ากบั 4.66 และ 4.82 คะแนน 
ตามล าดบั (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) นอกจากน้ี ธนาคารยงัเพ่ิมช่องทางในการฝากและถอนเงินสด โดยแต่งตั้งเทสโก ้
โลตสั และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven เป็น Banking Agent เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินไดดี้
ยิง่ข้ึน 

ธนาคารยงัคงมุ่งมัน่พฒันาบริการดา้นการให้ค  าปรึกษาอย่างต่อเน่ืองในฐานะ “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” เพื่อ
ช่วยให้ลูกคา้เติบโตและมีความมัน่คงทางการเงิน นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรม (Customer Analytics) และจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ ท าให้สามารถน าเสนอ
บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย และสามารถก าหนดเป้าหมายเพื่อท ากิจกรรมดา้นการตลาด
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และส่งเสริมการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนั ธนาคารยงัเปิดตวับริการดิจิทลัใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
ลูกคา้สามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามท่ีตอ้งการ 

ผลงานและความส าเร็จ 

• ดว้ยความมุ่งมัน่ในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ ธนาคารให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยลูกคา้วางแผนซ้ือบา้นหลงั
ใหม่หรือซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมทีมเจ้าหน้าท่ีจาก Loan Plaza ซ่ึงเป็นทีม
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสินเช่ือท่ีประจ าอยู่ ณ ท่ีท าการสาขาเพ่ือช่วยให้ขั้นตอนการสมคัรและอนุมติัสินเช่ือบ้านมี
ความสะดวก รวดเร็วและพร้อมบริการลูกคา้ในทุกพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึงยิง่ข้ึน ทั้งน้ี การท างานของ Loan Plaza 
และทีมขายตรงของสินเช่ือบ้าน ท าให้ธนาคารเป็นพันธมิตรท่ีได้รับความไวว้างใจจากกลุ่มผู ้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพยช์ั้นน าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

• เพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้าท่ีสาขา และจัดตั้ งทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการลงทุน เพื่อดูแลลูกค้าท่ีมี
สินทรัพยสู์งโดยเฉพาะ นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมช่องทางใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงข่าวสาร บทวเิคราะห์เศรษฐกิจและ
การลงทุน ผ่าน Line Official Account ของบริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงริเร่ิมการจัดสัมมนาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพ่ือใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนในสภาวะการณ์ท่ีมีความผนัผวนสูง 

• ในเดือนมิถุนายน 2563 ธนาคารเปิดตัวโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ “Bangkok Bank Mobile 
Banking” เวอร์ชันใหม่ท่ีสวยงามและทันสมัย เน้นการใช้งานท่ีง่าย รวดเร็ว และสะดวกสบายมากข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัมีบริการใหม่อีกมากมาย เช่น ถอนเงินไม่ใชบ้ตัร เปิดบญัชีออนไลน์ (e-Savings) บริการดา้น
บญัชีสินเช่ือบา้น และการจองซ้ือหลกัทรัพย ์พร้อมเป็นเคร่ืองมือ "จดัการชีวิต" ท่ีช่วยให้ลูกคา้บริหารและ
จดัสรรการเงินไดดี้ยิ่งข้ึน และสามารถบรรลุเป้าหมายการออมและการลงทุนตามท่ีวางแผนไว ้โมบายแบงก์
ก้ิงเวอร์ชนัใหม่น้ีออกแบบมาเพ่ือเช่ือมต่อกบัแพลตฟอร์มและบริการอ่ืน ๆ จากภายนอกไดง่้าย ท าใหส้ามารถ
ปรับปรุง และเพ่ิมบริการและคุณสมบติัใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

• จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้น Design Thinking เพื่อขยายยอดผูใ้ชแ้ละอตัราการใชง้านสมาร์ทแอปพลิเคชนั
ในกลุ่มนกัศึกษา เช่น TU GREATS App ซ่ึงเป็นบริการ Virtual Card บนโมบายแอปพลิเคชนัท่ีอ านวยความ
สะดวกใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัในหลายดา้น เช่น การช าระค่าเทอม การติดต่อส่ือสารกบัอาจารย ์การเช็กช่ือ
เขา้เรียน การจดัการตารางเรียน และการแจง้เตือนผา่นแอปพลิเคชนั อีกทั้ง ยงัสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัโมบาย
แบงกก้ิ์ง จากธนาคารกรุงเทพเพ่ือช าระเงินผา่น QR Code ไดอี้กดว้ย 

• ร่วมมือกับฮัว่เซ่งเฮง ซ่ึงเป็นผูน้ าตลาดทองค าในการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซ้ือ-ขายทองค าราคา
เดียวกับในตลาดโลกแบบเรียลไทม์ ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นคร้ังแรกในประเทศไทยบน
แพลตฟอร์ม Hua Seng Heng USD Gold Trade ท่ีเช่ือมต่อระบบการรับและช าระเงินของธนาคารกรุงเทพผา่น
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้ลดความ
เส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงิน เพ่ิมทางเลือกในการลงทุน และท าก าไรไดม้ากกวา่เดิม 

การเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลั 

• เพื่อให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดอ้ยา่งสะดวกสบายในทุกท่ี ทุกเวลา ธนาคารไดข้ยายบริการ
ออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง ทั้งการใหบ้ริการเปิดบญัชีออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยกีารจดจ าใบหนา้และการพิสูจน์
และยนืยนัตวัตนผา่นแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) 
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• เดินหนา้พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความลบัของ
ขอ้มูลและธุรกรรมของลูกค้า เน่ืองจากปัจจุบันมีการเช่ือมต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ จาก
ภายนอก 

• น าระบบการท างานอตัโนมติัแบบหุ่นยนต ์(Robotic Process Automation) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถท างาน
ท่ีซบัซอ้นไดค้ลา้ยมนุษยม์าใชง้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการดว้ยกระบวนการท างานรูปแบบดิจิทลั
ซ่ึงช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานของธนาคารใหดี้มากยิง่ข้ึน 

• ร่วมมือกบั Pand.ai หน่ึงในสตาร์ทอพักลุ่มฟินเทคจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ในการพฒันาแชทบอทท่ี
สามารถเขา้ใจและส่ือสารดว้ยภาษาไทย โดยมีความเช่ียวชาญภาษาทางการเงินการธนาคาร ธนาคารจะน าแชทบอท
น้ีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหที้มฝ่ายขาย และพฒันาต่อยอดเพ่ือการใหบ้ริการกบัลูกคา้ในอนาคต 

การเงนิธนกจิ 

 ในฐานะ “เพ่ือนคู่คิด” ธนาคารด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษาทางดา้นการเงินกบัลูกคา้ธุรกิจ 
เพ่ือให้สามารถรักษาสภาพคล่องและเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนและผนัผวน อีกทั้งยงัสรรคส์ร้าง
คุณค่าร่วมกนักบัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึน เช่น ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง 
จ ากดั (มหาชน) ในการท าการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) และเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูถื้อหุน้เดิมใหก้บับริษทัชั้นน าในประเทศ 

 ช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนาคารสนับสนุนให้ผู ้ออกหุ้นกู้หันมาจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัฐานวถีิชีวติใหม่ (New Normal) เพ่ือช่วยใหบ้ริษทัสามารถระดมทุนไดแ้มใ้นช่วงเวลาท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 ส าหรับการบริหารการเงิน ธนาคารยงัคงเป็นผูน้ าตลาดดา้นบริการเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนต่างสกุลเงิน บริการเหล่าน้ีช่วยสนับสนุนลูกคา้ในการบริหารความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียภายใตส้ภาวะตลาดต่าง ๆ 

 ผลงานและความส าเร็จ 

• ขยายส่วนแบ่งการตลาดและการออกหุ้นกูใ้นประเทศไทยแมส้ภาวะตลาดจะไม่เอ้ืออ านวย โดยสามารถเพ่ิม
จ านวนลูกคา้ใหม่และยงัคงเป็นหน่ึงในสามอนัดบัแรกของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูใ้นประเทศไทย 

• น าเสนอนวตักรรมส าหรับตราสารหน้ีเพ่ือความยัง่ยืน (Environmental, Social, and Governance Bond: ESG 
Bond) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยนื ซ่ึงประกอบดว้ย หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Bond) 
หุน้กูเ้พ่ือความยัง่ยนื (Sustainability Bond) และหุน้กูเ้พ่ือพฒันาสงัคม (Social Bond) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีผา่น
การรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซ่ึงก าลงัไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน โดย 
ณ ส้ินปี 2563 มีตราสารหน้ี ESG ท่ีออกแลว้รวมกวา่ 129,400 ลา้นบาทในตลาดตราสารหน้ีของไทย โดยในปี 
2563 ธนาคารไดท้ าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตราสารหน้ี ESG ในประเทศไทย มากกวา่ร้อยละ 90 
ครองต าแหน่งผูน้ าตลาดตราสารหน้ี ESG 

• ให้การสนบัสนุนการออกพนัธบตัรเพ่ือความยัง่ยนืคร้ังแรกของกระทรวงการคลงัมูลค่า 30,000 ลา้นบาท ซ่ึง
ไดรั้บความสนใจอยา่งสูงจากนกัลงทุนจึงท าให้กระทรวงการคลงัจดัออกพนัธบตัรเพ่ิมอีก 20,000 ลา้นบาท 
รวมเป็น 50,000 ลา้นบาท และมีบทบาทส าคญัในการจดัการแลกเปล่ียนพนัธบตัรเพ่ือระดมทุนเป็นมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 100,000 ลา้นบาท 



        แบบ 56-1 

 2 - 9 

 

• ตราสารหน้ี ESG ท่ีธนาคารเป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดรั้บรางวลัและการยอมรับจากทั้งระดบัประเทศ
และระดบัภูมิภาคจากนิตยสารดิแอสเซท รางวลัระดบัประเทศ ไดแ้ก่ Best Sustainability Bond จากพนัธบตัร
รัฐบาลเพ่ือความยัง่ยนืมูลค่า 30,000 ลา้นบาท และ Best Green Bond จากหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริษทั
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 5,000 ลา้นบาท ส าหรับรางวลัระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ Best 
Sustainability Bond จากพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือความยัง่ยืนมูลค่า 50,000 ลา้นบาท และ Best Local Currency 
Green Bond จากหุ้นกูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 8,000 ลา้นบาท 

การเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลั 

• จดักิจกรรมโรดโชวผ์่านช่องทางออนไลน์ โดยได้น าเสนอขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่นักลงทุนแบบ
ออนไลน์มากกวา่ 10 ธุรกรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนักลงทุน เน่ืองจากตอบโจทยเ์ร่ืองรักษา
ระยะห่างทางสงัคม แต่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้ดัเทียมกบัการจดัประชุมแบบปกติ 

• ธนาคารมีส่วนร่วมในการใหค้วามเห็นและพฒันาระบบส ารวจความตอ้งการซ้ือตราสารหน้ี (Electronic Book 
Building) ในรูปแบบของเวบ็พอร์ทลัโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย จนน าไปสู่การใชง้านจริงต่อมาใน
หลายธุรกรรมการจดัออกหุน้กู ้

• ร่วมมือกบัส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย สมาคมธนาคารไทย 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัของตลาดทุนไทยท่ีจะ
เช่ือมโยงผูร่้วมตลาดทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนั ครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ าแบบ End-To-End 
process ส าหรับผลิตภณัฑต์ลาดทุน ซ่ึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัน้ีจะช่วยลดกระบวนการท่ีซ ้ าซอ้น เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ สร้างความสะดวกและลดตน้ทุนใน
การเข้าถึงตลาดทุนของผูร้ะดมทุนและผูล้งทุน รวมทั้ งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคบัใช้กฎหมายของ
หน่วยงานก ากบัดูแล 

บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือ บล.บวัหลวง จดัตั้งข้ึนในปี 2544 เป็นบริษทัหลกัทรัพย์
ชั้นน าของไทย ด าเนินธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ธุรกิจวาณิชธนกิจ และการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงั
ด าเนินธุรกิจการจดัการกองทุน ภายใตก้ารบริหารของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล ซ่ึง บล.
บวัหลวง ถือหุ้นทั้งหมด 

นอกเหนือจากสาขาทั้ง 29 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองส าคญัแลว้ บล.บวัหลวง ยงัมีการขยายฐาน
ลูกคา้ผา่นการแนะน าของเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ 

ตลาดตราสารทุนในประเทศไทยปี 2563 

ปี 2563 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรับนกัลงทุนไทย เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยไ์ทยไดรั้บผลกระทบจากการระบาด
ของโควดิ-19 ความต่ืนตระหนกในช่วงแรกของการแพร่ระบาดท าใหมี้การเทขายหุน้ทั้งในและต่างประเทศ โดยในช่วง
ตน้เดือนมีนาคมดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงใกล ้1,000 จุด ซ่ึงเป็นจุดต ่าสุดของปี อยา่งไรก็ตามดชันีไดป้รับตวัดี
ข้ึนมาอีกคร้ังในเดือนเมษายนจากสภาพคล่องท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีขา่วเชิงบวกเก่ียวกบัวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ส่งผล
ใหด้ชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ ส้ินปี 2563 ปิดท่ี 1,449.35 จุด หรือลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหนา้ 
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มูลค่ารวมการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 
เอ ไอ (MAI) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.0 อยูท่ี่ประมาณ 68,600 ลา้นบาท โดยความผนัผวนท าใหน้กัลงทุนเพ่ิมปริมาณการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยอ์ยา่งหนาแน่น 

ในดา้นการระดมทุน ประเทศไทยยงัคงเป็นผูน้ าดา้นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ดว้ยมูลค่าหลกัทรัพย ์136,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหม่ในภูมิภาค โดย 
บล.บวัหลวง เป็นผูจ้ดัการและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยท าการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก (IPO) ให้กบั บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 78,100 ลา้นบาท 
และบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) มูลค่าการระดมทุนรวม 45,400 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) ใหก้บับริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่า 9,900 ลา้นบาท และบริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 32,000 ลา้นบาท 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยป์ระมาณร้อยละ 55 ยงัคงมาจากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขณะท่ีร้อยละ 
15 มาจากค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 9 มาจากดอกเบ้ียและเงินปันผล และร้อยละ 6 มาจากก าไรจากเงินลงทุน 

ผลงานและความส าเร็จ 

ในปี 2563 นกัลงทุนรายยอ่ยเพ่ิมปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ามกลางความผนัผวนของหุน้
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็นผลให้ฐานลูกคา้นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง บล.บวัหลวง เติบโตข้ึนร้อยละ 
17.2 และมีจ านวนบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์วา่ 400,000 บญัชี นอกจากน้ี บริษทัยงัมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
อนัดบัดา้นการซ้ือขายหลกัทรัพยป์รับข้ึนสู่อนัดบัท่ี 6 จากอนัดบัท่ี 8 ในปีก่อนหนา้ 

เน่ืองจากการลงทุนในหุน้ต่างประเทศไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน ท าให้มีนกัลงทุนมาใชบ้ริการ Global Investing 
เป็นจ านวนมาก เป็นผลใหมู้ลค่าการลงทุนผา่นบริการดงักล่าวเติบโตกวา่ 10 เท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงลูกคา้ท่ีเปิดบญัชี
ลงทุนต่างประเทศ สามารถเลือกลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นฮ่องกง และตลาดหุ้นเวียดนาม ผ่านทาง
โมบายแอปพลิเคชนั หรือเวบ็ไซต ์

ในดา้นบริการการจดัการกองทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบางกอกแคปปิตอลไดอ้อกกองทุนใหม่
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นตวัเลือกใหน้กัลงทุนกระจายการลงทุน และสร้างโอกาสเพ่ิมผลตอบแทนผา่นกองทุนตา่งประเทศ 
และกองทุนอีทีเอฟ โดยปัจจุบนับริษทัมีกองทุนรวมทั้งส้ิน 28 กองทุน ซ่ึงหน่ึงในกองทุนท่ีมีความโดดเด่นของปีท่ีผ่านมา 
ไดแ้ก่ กองทุน BCAP China Technology (BCAP-CTECH) ท่ีเปิดตวัในเดือนพฤศจิกายน กองทุนน้ีไดรั้บความสนใจ
จากนกัลงทุนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีศกัยภาพในการเติบโตสูงและเป็นการลงทุนในบริษทัดา้นเทคโนโลยีชั้นน าของ
โลกอยา่ง Alibaba Tencent Baidu และ ByteDance  

บล. บวัหลวง ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นบริการเพ่ือลูกคา้ โดยในปี 2563 บริษทัเปิดตวั
แพลตฟอร์มการจดัการกองทุนส่วนบุคคล Bualuang iProgramTrade และพฒันา AlgoWiser-Rising Stars 001 (AWS 
001) ซ่ึงเป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ภายใตบ้ริการ Bualuang iProgramTrade ท่ีใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกบัการ
จดัการดา้นความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

บริษัทน าเสนอความรู้แก่นักลงทุนอย่างต่อเน่ืองผ่านบริการ “Bualuang Wealthcast” ซ่ึงเป็นรายการท่ีให้
ความรู้เร่ืองการเงินการลงทุนผา่น Podcast รวมกวา่ 100 ตอน ซ่ึงผูส้นใจสามารถใชบ้ริการโดยไม่มีค่าใชจ่้าย นอกจากน้ี 
ยงัได้จดัโครงการ The Stock Master โครงการเรียนรู้ด้านการลงทุนท่ีจัดข้ึนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 9 ปี ซ่ึงเป็น
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โครงการในรูปแบบออนไลน์เพ่ือช่วยให้นักลงทุนท่ียงัขาดประสบการณ์สามารถเขา้ถึงความรู้ดา้นการลงทุนอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดแ้มจ้ะอยูท่ี่บา้น โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ินกวา่ 3,000 คน 

นอกจากน้ี บล.บวัหลวง ยงัด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนหลากหลายโครงการตลอดปี 2563 เช่น 
กิจกรรมเยบ็เตา้นมเทียมร่วมกบัโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ เพ่ือมอบใหผู้ป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์จดัท า
และแจกจ่ายถุงยงัชีพให้ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนบางรักช่วงมาตรการปิดเมือง และกิจกรรมเยบ็หน้ากากอนามยัให้กบัเด็ก
และเยาวชนดอ้ยโอกาส 

ในปี 2563 บล.บวัหลวง ไดรั้บรางวลับริษทัหลกัทรัพยย์อดเยีย่มแห่งปีจากวารสารการเงินธนาคาร ซ่ึงเป็นการ
ไดร้างวลัน้ีเป็นคร้ังท่ี 3 ในรอบ 5 ปี นบัเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงคุณภาพของบริการของ บล.บวัหลวง และความไวว้างใจท่ี
ลูกคา้มอบให้ในดา้นบริการวาณิชธนกิจ ไดรั้บรางวลั Best Investment Bank จากนิตยสารอลัฟาเซาท์อีสเอเชีย นิตยสาร
โกลเบิล แบงก์ก้ิงแอนด์ไฟแนนซ์รีวิว และนิตยสารเวิลด์ไฟแนนซ์ ไดรั้บรางวลั Best Capital Markets Thailand จาก
นิตยสารอินเตอร์เนชันแนลบิสซิเนสได้รับรางวลั Equity Deal of the Year จากนิตยสารเอเช่ียนแบงก์ก้ิงแอนด ์
ไฟแนนซ์ และไดรั้บรางวลั Best Equity House จากนิตยสารโกลเบิล บิสซิเนสเอาทล์ุค 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั หรือ บลจ.บวัหลวง ไดมุ่้งสู่ปีท่ี 28 ดว้ยวสิัยทศัน์ในการ
เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูล้งทุนให้บริหารเงินลงทุนดว้ยความยึดมัน่ในผลประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั ภายใตคุ้ณค่าหลกัซ่ึงเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินงานขององคก์ร 3 ประการ คือ Prudence (รอบคอบ สุขุม 
และมองการณ์ไกล) Integrity (ยึดถือหลกัคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์มีความมั่นคง เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน) และ 
Excellence (มีความเป็นเลิศในการบริหารกองทุนและการบริการดัง่มิตรแทข้องผูล้งทุน) 

พนัธกิจท่ี บลจ.บัวหลวง มุ่งมัน่ คือ ท าให้ครอบครัวไทยมีความมัน่คงทางการเงิน โดยมีกองทุนรวมเป็น
ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีเสนอขายผ่านเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ ทั้งสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตวัแทนซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต และบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง นอกจากน้ี บลจ.บวัหลวง ยงับริหาร
จัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

บลจ.บวัหลวง ด าเนินงานดว้ยปรัชญาการลงทุนท่ีเช่ือมัน่ในการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก ประกอบกบัการมี
ทีมงานศึกษาวิจยั และความสามารถในการเลือกลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นมา
โดยตลอด นอกจากน้ี บลจ.บวัหลวง ยงัมี “BF Knowledge Center” หรือศูนยก์ลางการเรียนรู้สู่ความมัน่คงทางการเงิน 
ท่ีใหค้วามรู้ทางการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทัว่ไปอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2561 

ธุรกิจจดัการลงทุนในประเทศไทย 

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย จาก
มาตรการปิดเมือง ซ่ึงท าใหว้งจรเศรษฐกจิ หยดุชะงกั และสร้างความเสียหายต่อภาคการเงินและภาคธุรกิจอยา่งรุนแรง 

ธุรกิจจดัการลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าทรัพยสิ์นภายใตก้ารจดัการหรือ AUM (Asset under Management) 
เพ่ิมข้ึนจาก 7.74 ล้านล้านบาท เม่ือปี 2562 เป็น 8.28 ล้านล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 6.5 
ประกอบไปดว้ยธุรกิจกองทุนรวมลดลง 3.51 แสนลา้นบาท ธุรกิจกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพ่ิมข้ึน 0.26 แสนลา้นบาท 
และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลขยายตวัเพ่ิมข้ึน 8.68 แสนลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบริษทัประกนัชีวิตแห่งหน่ึงไดป้รับ
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โอนหน่วยงานจดัการลงทุนออกมาตั้งเป็นบริษทัจดัการลงทุน ดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลภายใตก้าร
บริหารกวา่ 8.47 แสนลา้นบาท 

ส าหรับธุรกิจจดัการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม ไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
หลายดา้น ส่งผลให้นกัลงทุนปรับลดการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนในประเทศ รวมถึง Term Fund 
และ Fixed Income Fund โดยหนัมาลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และกองทุนท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เช่น กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ท่ี เปิดตัวในปี 2563 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาผลตอบแทนและกระจายความเส่ียงดา้นการลงทุน 

ผลงานและความส าเร็จ 

บลจ.บวัหลวง ไดน้ าเสนอกองทุนรวมใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกและตอบโจทยทุ์กความตอ้งการ
ลงทุน โดยในปี 2563 ได้มีการออกกองทุน B-ENHANCED เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหน้ีและขยาย
ขอบเขตการลงทุนไปในต่างประเทศมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีกองทุนในกลุ่ม BMAPS (Bualuang Multi Asset Portfolio 
Solutions) ไดแ้ก่ กองทุน BMAPS25 BMAPS55 และ BMAPS100 ท่ีตอบสนองความตอ้งการดา้นการจดัพอร์ตลงทุน 
(Asset Allocation) ตามระดบัความเส่ียง รวมถึงกองทุน TRIGGER เพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุนในช่วงการฟ้ืนตวั
ของตลาดหุ้น และเพ่ือตอกย  ้าความเป็นผูน้ าด้านผลิตภณัฑ์ท่ีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากนัก
ลงทุนสูงสุดในอุตสาหกรรม บริษัทได้ออกกองทุน SSF รวมถึงกองทุน RMF ท่ีมีนโยบายการลงทุนทั้ งในและ
ต่างประเทศใหเ้ลือก ไดแ้ก่ BEQSSF BM70SSF B-INCOMESSF B-FUTURESSF และ B-CHINAARMF 

ส าหรับธุรกิจกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการได้ให้ความส าคญักับการวาง
แผนการออมเพื่อการเกษียณอายขุองสมาชิกกองทุนทุกคน โดยในปี 2563 ไดเ้พ่ิม 4 นโยบายการลงทุน มีตราสารทุน 
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสินทรัพยท์างเลือก รวมเป็น 16 นโยบายการลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีครอบคลุมทุก
ประเภทตราสาร รองรับแผนการออมของสมาชิกกองทุนมากกวา่ 180,000 ราย จาก 1,800 บริษทั 

บลจ.บวัหลวง ยงัคงมุ่งมัน่สานต่อพนัธกิจ นอกเหนือจากการน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน
ผ่านบทความ อินโฟกราฟิกส์ คลิปวีดิโอ และโซเชียลมีเดีย อย่างต่อเน่ือง ยงัมีการจดักิจกรรม Investment Workshop 
แบบออนไลน์ การจดั Virtual Event และเพ่ิมช่องทางใหม่ “BF Podcast” เพื่อส่ือสารความรู้ดี ๆ และมีประโยชน์ดา้น
การลงทุนมากกวา่ 80 ตอน 

บลจ.บวัหลวง ไดป้รับรูปแบบการจดักิจกรรมดา้นการวางแผนทางการเงินไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหลู้กคา้ในต่างจงัหวดัเขา้ร่วมกิจกรรมไดม้ากข้ึน และจดัตั้ง
ทีมงานดูแลให้ข้อมูลลูกค้าท่ีมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยแจ้งผ่านข้อความแชทออนไลน์ (Live Chat) นอกจากน้ี 
ธนาคารยงัร่วมมือกับ บลจ.บัวหลวง จัดอบรมให้ความรู้ด้านการลงทุนกว่า 300 กิจกรรม เพ่ือพฒันาทักษะและ
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนใหก้บัพนกังานสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

บริษทัไดข้ยายทีมตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยมีแผนเพ่ิมจ านวนตวัแทนและช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึง
ไดม้ากข้ึนในปีหนา้ และการร่วมงานกบัพนัธมิตรใหม่จะช่วยให้เขา้ถึงฐานลูกคา้ไดห้ลากหลาย ตลอดจนสร้าง
ความส าเร็จทางธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

บลจ.บัวหลวง ยงัคงสืบสานและพฒันาแนวคิดเร่ืองการลงทุนอย่างย ัง่ยืนมาตลอด ดังจะเห็นได้จากการ
ก าหนดเร่ือง “บรรษทัแข็งแรงสร้างความยัง่ยืน” เป็นหน่ึงในธีมการลงทุนของปี 2563 และไดย้กระดบัมาตรฐานของ
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ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน โดยน าขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล มาใชป้ระกอบการพิจารณา
ตดัสินใจลงทุนควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจ ในทุกตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีจะลงทุน 

ในส่วนของระบบงานและระบบการใหบ้ริการต่าง ๆ บลจ.บวัหลวง ไดใ้ห้ความส า คญัและท าการพฒันามาเป็น
ล าดบั เพ่ือเดินหนา้การเปล่ียนผ่านสู่ยคุดิจิทลั โดยเปิดตวัแพลตฟอร์มดิจิทลัเพ่ือการซ้ือขายกองทุนท่ีรองรับการเปิดบญัชี
ออนไลน์ อีกทั้งยงัมีโปรแกรม “BF Wealth Plan” เพ่ือเป็นตวัช่วยใหผู้ล้งทุนใชว้างแผนการเงินและการลงทุนไดง่้ายและ
ครอบคลุมผ่าน “BF Mobile Application” พร้อมกบัพฒันาระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์ควบคู่กนัไปดว้ย นอกจากน้ี 
ยงัปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเร่ิมพฒันาระบบจดัท ารายงานแบบอตัโนมติั เพ่ือลดขั้นตอนการ
ท างาน และน าระบบวเิคราะห์ขอ้มูลมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  

ณ ส้ินปี 2563 บลจ.บวัหลวง มี AUM ทั้งส้ิน 872,970 ลา้นบาท ลดลง 2,375 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.3 จากปี
ก่อน โดยธุรกิจกองทุนรวมมี AUM ทั้งส้ิน 752,703 ลา้นบาท ลดลง 9,373 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.2 คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 14.9 ซ่ึงจดัอยูใ่นอนัดบัสูงสุดสามอนัดบัแรกของธุรกิจจดัการกองทุนรวม ส่วนธุรกิจกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพมี AUM 96,390 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.7 ขณะท่ีธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมี AUM 23,876 
ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.2 

บลจ.บวัหลวง เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ “Care the Wild” ซ่ึงด าเนินโครงการโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านกัจดัการป่าชุมชน กรมป่าไม ้โดย บลจ.บวัหลวง ไดร่้วมสนบัสนุนเงินจ านวน 120,000 บาท 
ส าหรับการปลูกตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นหนองทิศสอน จงัหวดัมหาสารคาม โดยปลูกพืชเศรษฐกิจและพฒันาให้
พ้ืนท่ีปลูกป่ามีระบบนิเวศท่ีสมดุลไดใ้นอนาคต 

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั 

 บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั เป็นบริษทัธุรกิจเงินร่วมลงทุนท่ีมีทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท โดยลงทุน
ในบริษัทสตาร์ทอพั และเอสเอ็มอีท่ีมีศักยภาพสูงทั่วเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นภาคธุรกิจท่ีส าคญั ได้แก่ ฟินเทค 
การแพทย ์เทคโนโลยีการเกษตร และอีคอมเมิร์ซ เพ่ือช่วยสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ยืน 
พร้อมกบัสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค 

 บริษทัมีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอพัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

• บริษทัผูใ้ห้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ ให้กบัลูกคา้รายยอ่ยใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเดือนธนัวาคม 2563 

• ผูพ้ฒันาและให้บริการแชทบอทในประเทศสิงคโปร์ท่ีมีเอ็นจ้ิน NLP (Natural Language Processing) ท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเอง และเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2 ท่ีประสบความส าเร็จ 
และไดร่้วมกบัธนาคารกรุงเทพในการพฒันาแชทบอทภาษาไทย 

• ธุรกิจสตาร์ทอพัดา้นการพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรท่ีเนน้การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับภาคการเกษตรดว้ยการ
ใชป้ระโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม แบบจ าลองทางการเกษตร และขอ้มูลสภาพอากาศ เพื่อใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ี
น าไปใช้ได้จริงส าหรับเกษตรกรและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและ
ความสามารถในการท าก าไร โดยการน าแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดไปใช ้

• องค์กรวิจยัทางคลินิก (Clinical Research Organization) ท่ีมุ่งให้บริการครบวงจรในดา้นการวิจยัทางคลินิก 
และสนบัสนุนประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการแพทยใ์นอาเซียน 
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ช่องทางการให้บริการ  

ธนาคารมีช่องทางการให้บริการท่ีครอบคลุมกวา้งขวาง ประกอบดว้ยเครือข่ายสาขา บริการธนาคารอตัโนมติั 
บริการธนาคารดิจิทลั และจุดบริการต่าง ๆ โดยบริการธนาคารดิจิทลัประกอบไปดว้ย บริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ 
(โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ) ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง) บริการช าระเงินดว้ย QR Code 
ส าหรับลูกคา้บุคคล บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตส าหรับลูกคา้ธุรกิจ (บิซ ไอแบงก์ก้ิง และคอร์ปอเรท ไอแคช) บริการ
ธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศทางอินเทอร์เน็ต (บวัหลวง ไอเทรด) และบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(บวัหลวงโฟน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสาขาในประเทศรวม 1,128 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ มีส านักธุรกิจ
เพ่ือให้บริการลูกคา้ธุรกิจ 117 แห่ง และส านกัธุรกิจยอ่ยรวม 126 แห่ง รวมถึงศูนยป์ฏิบติัการธุรกิจส่งออกและน าเขา้ 92 
แห่ง ซ่ึงแต่ละส านกัธุรกิจมีผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์และเจา้หนา้ท่ีธุรกิจสมัพนัธ์คอยใหบ้ริการลูกคา้อยา่งครบวงจร  

ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศกว่า 300 สาขา ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบดว้ย 
กมัพชูา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไตห้วนั สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
และเวียดนาม จึงนับได้ว่าธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมมากท่ีสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

สถานที่ตั้ง  สาขา วนัที่เปิดท าการ 

ฮ่องกง สาขายอ่ยเกาลูน 12 ตุลาคม  2503 
 สาขา Central District  1 กุมภาพนัธ์  2504 
ญ่ีปุ่ น สาขาโตเกียว 10 ธนัวาคม  2498 
 สาขาโอซากา้ 13 เมษายน  2513 
สิงคโปร์ สาขาสิงคโปร์ 30 มีนาคม 2500 
องักฤษ สาขาลอนดอน 24 มิถุนายน  2500 
มาเลเซีย (ในนาม
บริษทัยอ่ย 
บางกอก แบงค ์
เบอร์ฮาด) 

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

23 
 5 
12 
 8 
14 

มกราคม 
เมษายน  
เมษายน 
ตุลาคม 
กุมภาพนัธ์ 

2502 
2553 
2553  
2553 
2554 

 (หมายเหตุ : เปล่ียนจากสาขาเป็นบริษทัยอ่ย  1  กนัยายน  2537) 
สหรัฐอเมริกา สาขานิวยอร์ค  2 เมษายน 2527 (เป็นส านกังานผูแ้ทนตั้งแต่ปี 2508) 
ไตห้วนั สาขาไทเป 24 พฤษภาคม 2508 
 สาขายอ่ยเกาสุง 27 ตุลาคม 2533 
 สาขายอ่ยไทจง  6 พฤศจิกายน 2538 
อินโดนีเซีย (ใน
นามบริษทัยอ่ย 
ธนาคารพีที เพอร์
มาตา ทีบีเค) 

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 
สาขาจาการ์ตา้* 
สาขายอ่ยสุราบายา* 
สาขายอ่ยเมดาน* 
(หมายเหตุ  : *ได้รวมเข้ากับธนาคารพีที
เพอร์มาตา ทีบีเคในเดือนธนัวาคม 2563) 

20 
24 
29 
6 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
มีนาคม 
พฤศจิกายน 

2563 (วนัเขา้ซ้ือกิจการ) 
2511 
2555 
2556 
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สถานที่ตั้ง  สาขา วนัที่เปิดท าการ 

จีน (ในนาม
บริษทัยอ่ย 
ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) 
จ  ากดั) 
 

สาขาเซ่ียงไฮ ้
สาขาปักก่ิง 
สาขาเซียะเหมิน 
สาขาเส่ินเจ้ิน 
สาขาฉงช่ิง 
สาขายอ่ยในเขตการคา้เสรีน าร่องเซ่ียงไฮ ้

10 
 8 
 6 
12 
14 
23 

ธนัวาคม 
ธนัวาคม 
มีนาคม 
ตุลาคม 
มีนาคม 
ธนัวาคม 

2536 
2548 (เป็นส านกังานผูแ้ทนตั้งแต่ปี 2529)  
2541 
2550 (ยา้ยมาจากสาขาซวัเถาท่ีเปิดตั้งแต่ปี 2535)  
2557 
2557 

 (หมายเหตุ : เปล่ียนจากสาขาเป็นบริษทัยอ่ย  28  ธนัวาคม  2552) 
เวียดนาม สาขาโฮจิมินห์ซิต้ี 15 กรกฎาคม 2535 
 สาขาฮานอย 25 พฤษภาคม 2552 (เป็นส านกังานผูแ้ทนตั้งแต่ปี 2538) 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาขาเวียงจนัทน์ 5 สิงหาคม 2536 

 สาขาปากเซ  5 มกราคม 2559 
ฟิลิปปินส์ สาขามะนิลา 11 สิงหาคม 2538 
เมียนมา สาขายา่งกุง้   2 มิถุนายน 2558 (เป็นส านกังานผูแ้ทนตั้งแต่ปี 2538) 
กมัพชูา สาขากมัพชูา 30 ธนัวาคม 2557 

จุดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ   

ลูกคา้สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้ท่ีสาขาของธนาคารทุกแห่ง นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีจุด
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Booth) จ านวน 63 แห่งกระจายอยูท่ัว่ประเทศ  

บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์   

1. บริการดา้นเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธนาคารมีเคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติัให้บริการลูกคา้ 9,100 เคร่ืองครอบคลุมทัว่ประเทศ ซ่ึงรองรับเครือข่าย
บตัรของธนาคารทั้งในและตา่งประเทศ รวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนในประเทศ ใหส้ามารถใชบ้ริการเบิกถอนเงินสด และ
มีเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติักวา่ 1,200 เคร่ือง พร้อมทั้งมีแผนท่ีจะพฒันาเคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั ให้สามารถท า
รายการฝากและถอนเงินสด รวมถึงธุรกรรมอ่ืน ๆ ไดใ้นเคร่ืองเดียวกนั และเพ่ิมฟังก์ชนัใหม่ๆ บนเคร่ืองถอนเงินสด
อตัโนมติั เช่น ฟังกช์นัถอนเงินส าหรับผูพ้ิการทางสายตา บริการยนืยนัตวัตน เป็นตน้ 

2. บริการดา้นช่องทางดิจิทลั  

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ถือเป็นตวัเร่งให้พฤติกรรมการช าระเงินและโอนเงิน
ในช่องทางออนไลน์เติบโตอยา่งน่าสนใจ กลายเป็นวิถีชีวิต New Normal  โดยสามารถเห็นไดจ้ากจ านวนผูใ้ชบ้ริการ
และปริมาณธุรกรรมผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ) เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย
ผูใ้ชบ้ริการเปล่ียนพฤติกรรมมาใชบ้ริการผา่น Mobile Banking มากข้ึน เน่ืองจากลดความเส่ียงจากการจบัเงินสด และ
ยงัสะดวก คล่องตัว รวดเร็วในการท าธุรกรรมกับธนาคารได้ทุกท่ีทุกเวลา ตอบโจทยก์ับ วิถีชีวิต New Normal ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  โดยในปี 2563 มีจ านวนผูใ้ชง้าน 9.5 ลา้นราย และปริมาณธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมข้ึน 55%  ดงันั้น
ธนาคารจึงให้ความส าคญัในการพฒันา Mobile Banking อย่างต่อเน่ืองด้วยการออกบริการ Bangkok Bank Mobile 
Banking โฉมใหม่ เพ่ือให้บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์การใชง้านท่ีดีให้กบัลูกคา้และมีบริการท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการยิง่ข้ึน เช่น 
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• บริการถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (ATM Withdrawal) เป็นอีกหน่ึงฟีเจอร์ท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาในโมบายแบงกก้ิ์ง จาก
ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถสแกนคิวอาร์โคด้ท่ีหนา้จอเคร่ืองเอทีเอ็มเพ่ือยืนยนัการท ารายการ ก็สามารถ
รับเงินสดจากเคร่ืองบวัหลวงเอทีเอม็ไดท้นัทีอยา่งปลอดภยั 

• เพ่ิมความสามารถท ารายการ Online Payment ให้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน เม่ือลูกคา้ซ้ือของ Online สามารถ
เลือกบริการโมบายแบงกก้ิ์ง จากธนาคารกรุงเทพเป็นช่องทางช าระเงินไดท้นัที  

• การช าระเงินท่ีร้านคา้ดว้ยมาตรฐาน Thai QR Code ในต่างประเทศ เพ่ือสนบัสนุนนโยบาย National e-Payment 
Roadmap ของภาครัฐ โดยผูซ้ื้อสามารถใชบ้ริการโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพสแกน QR Code ของ
ร้านคา้ในต่างประเทศ เพ่ือช าระเงินไดอ้ยา่งสะดวก ปลอดภยั  

• การเปิดบญัชีออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกลูกคา้ใหม่ ท่ีไม่เคยมีผลิตภณัฑ์ใด ๆ กบัทางธนาคารมาก่อน 
สามารถเปิดบญัชีออนไลน์ดว้ยตวัเอง ผา่นช่องทางการยนืยนัตวัตนแบบ NDID (National Digital ID) 

• ลงทะเบียนจองซ้ือหุน้กู ้ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง เพ่ิมโอกาสลงทุน ไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึนผ่าน โมบายแบงก์ก้ิง 
จากธนาคารกรุงเทพ 

นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้งานของ Mobile Banking แล้ว ธนาคารยังให้
ความส าคญัในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการใชง้าน โดยการ 

• น าระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) เข้ามาใช้กับ Mobile Banking เพื่อให้ธนาคารสามารถ
น าเสนอผลิตภัณฑ์/บริการท่ีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้
เหมาะสมกบั Lifestyle ท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

• ปรับปรุงประสบการณ์การใชง้าน เพ่ิม Personalization มอบสิทธิพิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ คดัสรรขอ้มูล
ใหลู้กคา้ เพื่อใหเ้ขา้ถึง Content ท่ีเป็นท่ีนิยมไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ผา่นเมนู Rewards 

• ลูกคา้บตัรเครดิตท่ีมีโมบายแบงก์ก้ิง สามารถรับรู้โปรโมชัน่ในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีคดัสรรแลว้เพ่ือลูกคา้ ผ่านทาง
บริการ Near Me Campaign บนโมบายแบงกก้ิ์ง 

• ใชส่ื้อ Online และ Digital Marketing เป็นช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ เพ่ือให้เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ ตาม 
Lifestyle เช่น นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มครอบครัว เป็นตน้ เพ่ือประชาสัมพนัธ์บริการ จดั
กิจกรรมทางการตลาด มอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้การสมคัรใช้บริการ และส่งเสริมให้เกิดการใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับบริการบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง แมว้า่การใชง้านจะมีแนวโนม้ลดลง แต่ธนาคารยงัคงให้ความส าคญักบั
ในดูแลลูกคา้ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกในการเขา้ถึงบริการของ
ธนาคารไดอ้ยา่งคล่องตวั 

นอกจากน้ีธนาคารได้เปิดให้บริการใหม่ Super SMS ซ่ึงเป็นบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS ส าหรับลูกคา้นิติ
บุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาท่ีท าธุรกิจ ซ่ึงมีความประสงคจ์ะไดรั้บการแจง้เตือนเม่ือมีรายการเคล่ือนไหวของบญัชี
ทุกยอดเงิน รวมถึงรายการดา้นเช็ค เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจของลูกคา้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมใน
รูปแบบรายเดือนหรือรายปี (ลูกคา้เลือกไดต้ามความตอ้งการ) 

ส าหรับการให้บริการทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นปรับปรุงเว็บไซต์อย่าง
ต่อเน่ือง ทั้ งในด้านเน้ือหาขอ้มูลและฟีเจอร์ใหม่ เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ เช่น การออกแบบและ
น าเสนอหนา้เวบ็ซ่ึงรวมขอ้มูลผลิตภณัฑ/์บริการ บทความเชิงไลฟ์สไตล ์คลิปความรู้ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม
ตรงตามความสนใจของลูกคา้แต่ละกลุ่ม การปรับปรุงฟังกช์นัการคน้หา ทั้งดีไซน์ใหม่ท่ีทนัสมยัสวยงาม แสดงค าคน้
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หายอดนิยม รวมทั้งปรับแต่งการแสดงผลการคน้หาเพ่ิมเติม เพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ/์บริการท่ีลูกคา้อาจสนใจ โดยช่วยให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั้นไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาเวบ็แอป “ตรวจสอบสถานะการสมคัรบตัรเครดิต” อ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ในการติดตามผลการสมคัรไดด้ว้ยตนเองผ่านเวบ็ไซต์ รวมถึงการปรับปรุงเวบ็ฟอร์ม “ติดต่อ
ธนาคารผา่นอีเมล” เพ่ือสามารถใหบ้ริการและบริหารจดัการเคสลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลูกคา้ไดรั้บการตอบกลบั
และรับความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ีรวดเร็วข้ึน โดยในปี 2563 เวบ็ไซตมี์จ านวนผูใ้ชบ้ริการใหม่ (Page Visit) เพ่ิมข้ึน 
260,000 ราย (เพ่ิมข้ึน 33% จากปี 2562) 

นอกจากน้ีธนาคารยงัไดพ้ฒันาการให้บริการทางโทรศพัท์ (Contact Center) อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมทางเลือก 
และอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกท าธุรกรรม ผ่านระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมติั (Tele-Banking) หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ีได ้เช่น บริการสอบถามรายการเคล่ือนไหวบญัชี และสอบถาม
ยอดคงเหลือบญัชีเงินฝากประจ า และสินมธัยะทรัพยท์วี โอนเงินระหว่างบญัชีของตนเอง  ช าระค่าสินคา้และบริการ
ช าระภาษี เติมเงินโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สัง่ซ้ือสมุดเช็ค ซ้ือขายกองทุนเปิด รวมถึง อายดับตัรเอทีเอ็ม/บตัรเครดิต แจง้สมุด
เงินฝากหาย เปล่ียนแปลงวงเงินถอนเงินจาก ATM และการสมคัรใชบ้ริการ SMS Account Alert เป็นตน้ และในปี 2563 
ธนาคารไดเ้พ่ิมบริการเปล่ียนแปลงวงเงินในการท าธุรกรรมการเงินผา่นทาง Mobile Banking ทั้งน้ี ธนาคารไดจ้ดัเตรียม
พนกังานศูนยบ์ริการทางโทรศพัท์ในการอ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูลในการใชบ้ริการช่องทางดิจิทลัเพ่ิมเติมให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณลูกคา้ท่ีใชช่้องทางบวัหลงเอ็มแบงก์ก้ิงท่ีเพ่ิมข้ึน และการติดต่อผ่านทางช่องทาง Social Media 
เช่น Facebook, Pantip และ App Review ของ App Store และ Play Store  นอกจากน้ีธนาคารได้จัดทีมพนักงานท่ีมี
ความเช่ียวชาญพิเศษในการใหบ้ริการกบัลูกคา้กลุ่ม Bualuang Exclusive โดยเฉพาะ 

บริการบัตรเครดติ บัตรเดบิต และเครือข่ายจุดการให้บริการ (Point-of-Sales)  

ธนาคารกรุงเทพไดเ้ร่ิมใหบ้ริการรับช าระเงินดวัยบตัรเครดิต (Credit Card Acquiring) ตั้งแต่ปี 2532 แก่ร้านคา้
ท่ีต้องการเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินด้วยบัตร ธนาคารได้ก าหนดเป้าหมายไวอ้ย่างชัดเจนในการเป็น One Stop 
Service เพ่ือช่วยใหร้้านคา้ต่าง ๆไดเ้พ่ิมปริมาณธุรกิจจากการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตนอกเหนือจากการรับช าระดว้ย
เงินสด 

ในการน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย “ One Stop Service” ธนาคารไดมุ่้งเนน้การขยายความสามารถในการรับบตัร
เคร ดิ ตและบัต ร เด บิ ตทั้ งห มดไม่ ว่ าจะ เป็ น  Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, Diners Club, Discover, TPN, 
PromptCard, WeChat Pay, Alipay, Rabbit Card และ Rabbit Line Pay ซ่ึงสองรายการสุดทา้ยน้ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะของ
ธนาคารกรุงเทพ  แมว้่าธนาคารสามารถรองรับบตัรเครดิตและบัตรเดบิตได้หลายประเภทดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ธนาคารก็ยงัคงเดินหน้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ครอบคลุมบัตรใหม่ ๆอยู่เสมอ ในปี 2563 ธนาคารกรุงเทพได้รับการ
มอบหมายให้เป็นธนาคาร Acquiring ของบตัร American Express และเป็นเพียงธนาคารเดียวในประเทศไทยท่ีไดรั้บ
สิทธ์ิน้ี  ซ่ึงจะเร่ิมใหบ้ริการไดภ้ายในกลางปี 2564 

นอกเหนือจากการรับช าระเงินดว้ยบตัรผ่านเคร่ืองรับบตัร (EDC) แลว้ ธนาคารยงัมุ่งมัน่ท่ีจะขยายช่องทางการ
ช าระเงินไปยงั On-Line Payment / Schedule Payment และอ่ืน ๆ ดว้ยเหตุน้ีธนาคารจึงไดใ้หก้ารบริการผา่นช่องทางต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมเช่น Internet Payment Gateway ซ่ึงธนาคารมี  Internet Payment Gateway เป็นของตนเอง ท่ี มี ช่ือว่าบริการ 
Merchant iPay และยงัใชบ้ริการของพนัธมิตรอ่ืนท่ีเช่ือถือไดอ้ย่าง CyberSource และ MPGS และยงัคงพฒันาต่อไปไม่
หยดุน่ิงกบัการให้บริการการรับช าระเงินดว้ยบตัรผ่านบริการ  Mail Order Telephone Order, Recurring, mPOS และ API 
และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีผลกัดนัให้ประเทศไทย “เป็นสังคมไร้เงินสด” ธนาคารกรุงเทพก็ไดเ้ขา้ร่วม
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นโยบายดงักล่าวทันทีโดยการพฒันาระบบการช าระเงินด้วย QR Code ภายใตม้าตรฐาน Thai QR  โดยรับช าระได้ทั้ ง 
พร้อมเพย์และ QR ของบัตรเครดิต   ซ่ีงธนาคารกรุงเทพประสบความส าเร็จในการเปิ ดตัว BeMerchant NextGen 
Application เพื่อรองรับการช าระเงินดว้ย QR เช่นเดียวกบั WeChat Pay และ Alipay 

ธนาคารกรุงเทพสามารถให้บริการการรับช าระเงินแก่ร้านคา้ไดทุ้กระดบัตั้งแต่ องค์กรขนาดใหญ่ SME ไป
จนถึงร้านคา้รายยอ่ย  ดว้ยการน าเสนอช่องทางการรับช าระเงินท่ีหลากหลายซ่ึงครอบคลุมการช าระเงินทุกประเภทจาก
ทัว่โลกและมีการพฒันาระบบการรับช าระเงินอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหมี้บริการท่ีดีมีคุณภาพพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของธุรกิจน้ีในปัจจุบนัและอนาคตได ้  

ในส่วนของบตัรเดบิต ธนาคารไดน้ าเสนอบตัรเดบิตบีเฟิสต ์สมาร์ท พร้อมเทคโนโลยี EMV chip เป็นธนาคาร
แรกของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ซ่ึงไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี และในปี 2559 ธนาคาร
ร่วมกับ บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด (TPN) และบริษัท ยูเน่ียนเพย ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (UnionPay 
International Co.,Ltd) เปิดตวั “บตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท ทีพีเอน็ ยเูน่ียนเพย” ท่ีเป็นบตัรเดบิตเทคโนโลยีชิพอจัฉริยะบตัรแรก
ของไทยบนเครือข่ายระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ (Local Card Scheme) ท่ีเพ่ิมความปลอดภยัในการใช้
บตัรใหลู้กคา้มากยิง่ข้ึนดว้ยเทคโนโลยชิีพ และรหสั 6 หลกัในการกดเงิน โอน จ่ายท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม และยนืยนัการช าระค่า
สินคา้และบริการจากร้านคา้ทัว่โลก บตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท ทีพีเอ็น ยเูน่ียนเพย ์เป็นบตัรใบแรกของประเทศ และธนาคาร
เป็นผูน้ าในการออกบตัรเดบิตน้ีตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีก าหนดให้บตัรเดบิตทุกประเภทตอ้งใช้
มาตรฐานความปลอดภยัเทคโนโลยีมาตรฐานสากลท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และใชเ้ครือข่ายการรับบตัรใน
ประเทศต่อมาในปี 2561 ธนาคารร่วมกบับริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั (TPN) และบริษทั มาสเตอร์การ์ด เอเซีย 
แปซิฟิก จ ากัด (Mastercard) เปิดตัว “บัตรเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด” เพ่ือตอบโจทยก์ลุ่มคนรุ่นใหม่ให้
สามารถใช้จ่ายเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสด ทั้ งยงัรองรับระบบการช าระเงินแบบ 
Contactless เพียงแตะบตัรกบัเคร่ืองรับช าระเงินท่ีรองรับระบบน้ีก็สามารถช าระเงินไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียบบตัร 

ธนาคารยงัคงยึดมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มาพร้อมกบันวตักรรมทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้ตามยุคสมยัดิจิทัลดว้ยการออกบริการ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ บัตรบีเฟิสต ์
สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ท่ีร่วมออกบริการกบั บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากดั ในเครือบริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผลิตภณัฑท์างการเงินรูปโฉมใหม่ท่ีผสาน บตัรเดบิตเขา้กบั “แรบบิท” ท่ีมีระบบตัว๋
ร่วมระหวา่ง รถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ และเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัสามารถ
น าไปใชซ้ื้อสินคา้และบริการจากร้านคา้และพนัธมิตรมากมาย ช่วยเพ่ิมความความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ในการ
จบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนัให้แก่ลูกคา้ธนาคารไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงการออกบริการ บตัรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น 
แรบบิท ศิริราช ท่ีธนาคารไดร่้วมกบั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล บตัรท่ีรวมคุณสมบติัของบตัร
บีเฟิสต ์สมาร์ท แรบบิท เขา้กบัการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสงัคม โดยส่วนหน่ึงจากรายไดค้่าธรรมเนียมบตัรท่ีธนาคารเรียก
เก็บได ้และยอดการใชจ่้ายผ่านบตัร ณ ร้านคา้ต่าง ๆ 0.2% ของยอดการใชจ่้ายผ่านบตัรเดบิต (ไม่รวมการใชจ่้ายดว้ยการ
แตะบตัรท่ีเคร่ืองอ่านแรบบิท) ธนาคารจะบริจาคใหก้บัคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซ่ึงนอกจากความสะดวกสบาย
และความปลอดภยัเช่นเดียวกบัผูถื้อบตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท ทีพีเอน็ แรบบิท แลว้ ผูถื้อบตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท 
ศิริราช ยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงความคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและ
บตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย ์ท่ีธนาคารร่วมกบับริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์จ ากดั ผูใ้ห้บริการโมบายล์ เพยเ์มนท ์
ชั้นน าของประเทศไทย เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิตในยคุดิจิทลัของคนรุ่นใหม่ท่ี
ช่ืนชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายต่อการใชง้าน โดยความร่วมมือของธนาคารและบริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์
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จ ากัด ในคร้ังน้ี ท าให้ผูถื้อบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย ์สามารถใชบ้ัตรร่วมกับแรบบิท ไลน์ เพย ์วอลเล็ท 
ส าหรับการช าระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านโมบาย เพยเ์มนท์ ซ่ึงเป็นหน่ึง
ทางเลือกการช าระเงินท่ีส าคญัในยุคสังคมไร้เงินสดท่ีก าลงัเกิดข้ึนในประเทศไทย นอกจากน้ีผูถื้อบัตรยงัได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมเติมจากแรบบิท ไลน์ เพย ์เพ่ือการใชจ่้ายผา่นแรบบิท ไลน์ เพย ์วอลเลท็ อีกดว้ย 

จากความส าเร็จในการให้บริการ บตัรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอน็ แรบบิท ศิริราช ท่ีนอกจากจะไดรั้บการตอบรับ
จากลูกคา้เป็นอย่างดีจากจ านวนผูส้มคัรใช้บริการแลว้ ยงัรวมถึงปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีสูงข้ึน ท าให้ภายใต้
โครงการน้ี ธนาคารและผูถื้อบตัรไดร่้วมบริจาคเงินแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือสงัคมเป็นจ านวน
มาก ธนาคารและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เห็นตรงกนัวา่โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีมีความ
ยัง่ยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในปี 2563 จึงไดต้กลงต่อสัญญาพนัธมิตรร่วมกนั โดยยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่า 
สานต่อความยัง่ยนืและคืนก าไรสู่สงัคมต่อไป 

 ส าหรับลูกคา้ธุรกิจ ธนาคารไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต Purchasing Card ซ่ึงเป็นบตัรเดบิตท่ีธนาคาร
ออกร่วมกบัองคก์รต่าง ๆ ทั้งองค์กรของรัฐและบริษทัคา้ส่งและคา้ปลีกในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ส าหรับใชช้ าระค่าสินคา้
บริการภายในประเทศ เช่น บัตรเดบิต Purchasing Card ส าหรับผูซ้ื้อทองค า โดยสามารถใช้แทนเงินสดในการซ้ือ
ทองค า บตัร Tax Smart Card ท่ีธนาคารออกร่วมกบักรมสรรพากรเพ่ือใชช้ าระภาษี เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด
การใชเ้งินสด และเพ่ิมความสะดวกตลอดจนความปลอดภยัในการช าระเงินของลูกคา้ทั้งลูกคา้ธุรกิจและลูกคา้บุคคล
ของธนาคาร 

บริการทางการเงนิออนไลน์ส าหรับลูกค้าธุรกจิ 

ธนาคารไดพ้ฒันาและน าเสนอบริการทางการเงินออนไลน์ท่ีหลากหลายและเช่ือถือไดเ้พื่อสนับสนุนลูกคา้
ธุรกิจในประเทศ โดยลูกคา้ธุรกิจรายกลางและรายปลีกสามารถใชบ้ริการทางการเงินออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตดว้ย
บริการ บิซ ไอแบงก์ก้ิง (Biz iBanking) เพ่ือตรวจสอบการเคล่ือนไหว และบริหารบญัชีไดด้ว้ยตนเองทุกวนั เช่น การ
โอนเงิน การช าระค่าสินคา้และบริการ และการจ่ายเงินเดือนพนกังาน เป็นตน้ และ ธนาคารไดเ้พ่ิมบริการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมผ่านบริการ บิซ ไอแบงก์ก้ิง (Biz iBanking) ทั้งน้ี ธุรกรรมการเงินผ่านบริการบิซ ไอแบงก์ก้ิง 
(Biz iBanking) มีระบบมาตรฐานความปลอดภยัดว้ยเคร่ืองโทเค็น (Token) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ออกรหสัลบัใหม่ให้ทุกคร้ัง
เม่ือใชบ้ริการ 

ลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่สามารถใชบ้ริการทางการเงินออนไลน์ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น บริการคอร์ปอเรท ไอแคช 
(Corporate i-Cash) บวัหลวงไอซพัพลาย (Bualuang iSupply) บริการบวัหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เป็นตน้ 

บริการคอร์ปอเรทไอแคช (Corporate i-Cash)  เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยในการบริหารกระแสเงินสด
ของบริษทั ทั้งภายในและต่างประเทศอยา่งครบวงจร อีกทั้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการด าเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Real Time Processing) ของธนาคาร   ทั้ งบริการช าระเงิน (Payments) บริการเรียกเก็บค่าสินคา้และบริการ 
(Collections) บริการเพ่ือการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) รวมถึง บริการขอ้มูลธุรกรรมทางการเงิน (e-
Statement) นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถเช่ือมต่อโดยตรงกบัระบบ Enterprise Resource Planning ‘ERP’ ของบริษทั เพื่อ
ส่งค าสัง่ใหก้บัธนาคารโดยตรงไดอี้กดว้ย 

บริการบวัหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็นบริการทางการเงินออนไลน์ครบวงจร ทั้งดา้นการช าระ
ค่าสินค้าและด้านสินเช่ือแก่คู่ค้าทุกฝ่ายในเครือข่ายการค้า เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจระหว่างคู่ค้าด าเนินไปด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด ดว้ยกระบวนการช าระเงินและเบิกใชสิ้นเช่ือออนไลน์ท่ีสะดวกและรวดเร็ว และกระแสการเงินใน
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เครือข่ายท่ีไหลเวยีนอยา่งต่อเน่ืองและคล่องตวัดว้ยเทอมการช าระเงินท่ียืดหยุน่ ช่วยใหลู้กคา้สามารถขยายธุรกิจไดต้าม
เป้าหมาย  นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีบริการบวัหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เพ่ือลูกคา้ธุรกิจส่งออกและน าเขา้ส าหรับ
การท าธุรกรรมออนไลน์ท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น การท าเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นตน้ 

หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ 

ศูนย์สนับสนุนการให้บริการ 

ธนาคารไดจ้ดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการโดยรวบรวมงานดา้นปฏิบติัการสนบัสนุนต่าง ๆ ไวท่ี้ศูนยป์ฏิบติัการ 12 ศูนย ์และ
ปรับพ้ืนท่ีสาขาใหใ้ชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน และสามารถพฒันางานดา้นปฏิบติัการ
ให้มีตน้ทุนต ่าลง  มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีการควบคุมคุณภาพ  มีความถูกตอ้งและมี
ความรวดเร็ว พนกังานมีความรู้ความช านาญ ส่งผลดีต่อการวางแผนงานของผูบ้ริหารและระบบการบริหารความเส่ียง 

ศูนยป์ฏิบติัการ 12 ศูนย ์มีหนา้ท่ีในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

• ศูนยป์ฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน าเข้า (Trade Finance Center) ปฏิบัติการด้านธุรกิจต่างประเทศใน
ธุรกรรมการส่งสินคา้ออกและน าสินคา้เขา้จากต่างประเทศ 

• ศูนยส์นับสนุนการธนาคาร (Account Maintenance and Service Center) ปฏิบติัการดา้นการธนาคารเพื่อ
สนบัสนุนงานใหบ้ริการของสาขาและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

• ศูนยป์ฏิบติัการเอกสารสัญญา (Business Loan Center) ปฏิบติัการเอกสารสัญญาสินเช่ือประเภทวงเงิน
ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกิจรายกลางและรายปลีก 

• ศูนยป์ฏิบัติการพิธีการสินเช่ือ (Revolving Credit Center) ปฏิบัติการพิธีการสินเช่ืออันเก่ียวเน่ืองกับ
สินเช่ือหมุนเวยีนใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกิจรายกลางและรายปลีก 

• ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเช่ือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (Corporate Business Loan Center)  
ปฏิบติัการเอกสารสญัญาและพิธีการสินเช่ือใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ 

• ศูนยสิ์นเช่ืออุปโภคบริโภค (Consumer Loan Center) ปฏิบติัการดา้นการวเิคราะห์สินเช่ืออุปโภคบริโภค 
และงานดา้นพิธีการสินเช่ือ ตลอดจนการติดตามหน้ีและประนอมหน้ีลูกคา้บุคคล 

• ศูนย์หลักประกันและจดจ านอง (Appraisal and Mortgage Center) ปฏิบัติการด้านการประเมินราคา
หลกัประกนัและการจดจ านองหลกัประกนั รวมทั้งดูแลระบบฐานขอ้มูลหลกัประกนัของธนาคาร 

• ศูนยป์ฏิบัติการเช็ค (Cheque Processing Center) ปฏิบัติการด้านงานเช็คเรียกเก็บ และดูแลการรับ-ส่ง
ขอ้มูลเช็คผา่นระบบ ICAS แทนสาขาทัว่ประเทศ 

• ศูนยธ์นาคารทางโทรศพัท์ (Phone Banking Center) ปฏิบติัการดา้นการให้บริการลูกคา้และขายบริการ
ต่าง ๆ ผา่นระบบการใหบ้ริการทางโทรศพัทแ์ละช่องทางอ่ืน ๆ 

• ศูนย์บริการเอกสาร (Document Logistic Center) ปฏิบัติการด้านการรับ-ส่งเอกสาร ตราสารการเงิน 
ไปรษณียภณัฑ ์และพสัดุไปรษณีย ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

• ศูนยป์ฏิบัติการพิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (Troubled Debt Restructuring Processing Center) ปฏิบัติการ
เอกสารสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกิจ 

• ศูนยป์ฏิบติัการเงินสด (Cash Processing Center) ปฏิบติัการจดัเก็บ รักษา บริหารเงินสด ใหบ้ริการเงินสด
และจดัสรรเงินสดคงเหลือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร 
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ธนาคารยงัให้ความส าคญักบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
กา้วสู่การเป็นธนาคารดิจิทลัและองคก์รท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูล โดยเนน้การด าเนินการใน 4 ดา้น คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลย ีสถาปัตยกรรมดิจิทลัและระบบนิเวศดิจิทลั การก ากบัดูแลขอ้มูลและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ
การวจิยัและพฒันา ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่ ธนาคารมีระบบงานภายในท่ีเหมาะสมพร้อมดว้ยทกัษะและนวตักรรมเพื่อเป็น
ผูใ้หบ้ริการทางการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศดิจิทลัของประเทศไทยต่อไป 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 ระบบธนาคารพาณิชย์และภาวะการแข่งขัน 

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2563 

ปี 2563 ระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเผชิญความทา้ทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและคุณภาพสินทรัพย ์เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยเกือบทุกภาคส่วนต่างไดรั้บผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตอ้งด าเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และออก
มาตรการดา้นการเงินและสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ี ควบคู่ไปกบัการผ่อนปรนหลกัเกณฑ์ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวั
ใหก้บัธนาคารพาณิชยใ์นการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 

ท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตคร้ังน้ี ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยยงัมีก าไรสุทธิ 146.2 พนัลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.0 จากการกันส ารองในระดับสูงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมรองรับผลกระทบจากโควิด-19 
ส าหรับเงินให้สินเช่ือ ณ ส้ินปี 2563 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.1 โดยสินเช่ือธุรกิจ (ร้อยละ 64.2 ของสินเช่ือรวม) 
ขยายตวัร้อยละ 5.4 เป็นผลจากการขยายตวัของสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีส่วนหน่ึงกลบัมาใชสิ้นเช่ือแทนการออกตรา
สารหน้ี ขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี หดตวัในอตัราท่ีลดลงจากผลของมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan) ส าหรับ
สินเช่ืออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 35.8 ของสินเช่ือรวม) ขยายตัวในอัตราชะลอลงมาอยู่ท่ี ร้อยละ 4.6 จากปีก่อน 
สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 ทั้งน้ี สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัยงัขยายตวัเพ่ิมข้ึน ตาม
อุปสงคใ์นตลาดท่ีอยูอ่าศยัแนวราบท่ีปรับตวัดีข้ึนและการส่งเสริมการตลาดของผูป้ระกอบการ 

ดา้นสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชยย์งัคงอยูใ่นระดบัสูง โดยเงินรับฝากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.6 จากส้ินปี
ก่อน อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 92.3 ขณะท่ีอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือ
รองรับกระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดบัร้อยละ 179.6 ทั้ งน้ี 
การบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชยมุ่์งเนน้ไปท่ีการปรับโครงสร้างเงินฝาก การบริหารตน้ทุนใหเ้หมาะสม และ
การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามเกณฑ์ Basel III อย่างไรก็
ตาม ธปท. ไดผ้อ่นคลายเกณฑด์า้นสภาพคล่องให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถด ารงอตัราส่วน LCR ต ่ากวา่ร้อยละ 100 เป็น
การชัว่คราวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อลดภาระของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

คุณภาพสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินปี 2563 ยอดคงคา้งสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Non-Performing 
Loan: NPL หรือ Stage 3) อยู่ท่ี  523.3 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวมท่ีร้อยละ 3.12 ขณะท่ี
สดัส่วนสินเช่ือท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม (Significant Increase in Credit 
Risk : SICR หรือ Stage 2) อยูท่ี่ร้อยละ 6.62 อยา่งไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยมี์การกนัส ารองในระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อเตรียมรองรับแนวโน้มคุณภาพสินเช่ือท่ีอาจด้อยลงในระยะต่อไป ระบบธนาคารพาณิชยมี์เงินกองทุนอยู่ใน
ระดับสูง โดย ณ ส้ินปี 2563 ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้ งส้ิน 2,994.3 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ท่ีร้อยละ 20.1 เงินส ารองอยูใ่นระดบัสูงท่ี 799.1 พนัลา้น
บาท โดยอตัราส่วนเงินส ารองท่ีมีต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL Coverage Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 149.2 ท าให้สามารถ
รองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสามารถสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
จากผลกระทบดงักล่าวได ้

นอกจากน้ี การเร่ิมบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) 
เป็นการยกระดบังบการเงินของกิจการในไทยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลยิ่งข้ึน โดยมีการปรับปรุงหลกัการและ



        แบบ 56-1 

 2 - 23 

 

วิธีการบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินให้สะทอ้นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงมากยิ่งข้ึน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี การจัดประเภทและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน (Classification and 
Measurement) การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน (Impairment) หรือการกนัเงินส ารอง และ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ลูกหน้ีของธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บผลกระทบเป็นจ านวนมาก ในปีท่ี
ผ่านมาธนาคารพาณิชยจึ์งให้ความส าคญักับการช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของ ธปท. ทั้ งมาตรการพกัช าระหน้ี 
SMEs และมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีซ่ึงให้สถาบนัการเงินช่วยเหลือเป็นการทัว่ไปในระยะแรก และต่อมาเปล่ียนเป็น
การให้ความช่วยเหลือเชิงรุกและตรงจุดท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกหน้ีแต่ละราย (Targeted) ในระยะท่ี 2 โดย 
ธปท. ได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์จดัชั้นลูกหน้ีถึงส้ินปี 2564 (Stand Still) ส าหรับลูกหน้ีท่ีอยู่
ระหวา่งเจรจาปรับเง่ือนไขการช าระหน้ี 

แนวโน้มธุรกจิธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2564 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สะทอ้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีผนัผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) 
ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) หรือ “VUCA” ท่ีสถาบันการเงินก าลงัเผชิญในปี 2564 ถึงแมก้าร
พฒันาวคัซีนจะมีความคืบหนา้ แต่ก็ยงัตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงกวา่ท่ีวคัซีนจะถูกกระจายไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง และคาดวา่
หลงัจากวกิฤตคล่ีคลายลง สภาวะทางธุรกิจ โครงสร้างของอุตสาหกรรม วิถีการด าเนินชีวิต และรูปแบบการท างานจะ
เปล่ียนแปลงไปจากช่วงก่อนโควิด-19 รวมถึงระบบเศรษฐกิจยงัคงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อเน่ือง
ไปอีกระยะหน่ึง ในส่วนของปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผลต่อตลาดการเงิน ในปี 2564 ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การเปล่ียนประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นนายโจ ไบเดน ซ่ึงจะท าให้ทิศทางและแนวนโยบายต่าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกา มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะส่งผลในหลายมิติต่อเศรษฐกิจโลก ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ และความผนัผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศจากสภาพ
คล่องท่ีมีอยูจ่  านวนมากจากการใชน้โยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางทัว่โลก ส าหรับเศรษฐกิจไทยคาดวา่จะ
เร่ิมฟ้ืนตวั จากแรงขบัเคล่ือนส าคญัของการใชจ่้ายภาครัฐและมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการ
เร่ิมฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีรัฐบาลก าหนด ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัทุกภาคส่วนใน
ระบบเศรษฐกิจ และเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 

จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารพาณิชยต์อ้งให้ความส าคญักบัการดูแล
ลูกคา้ ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือประคบัประคองให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้การช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจ 
และการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกบัการดูแลคุณภาพสินทรัพยอ์ยา่งใกลชิ้ดและ
ต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยย์งัมีความมัน่คง โดยมีเงินกองทุน เงินส ารอง และสภาพคล่องอยู่ในระดบัสูง 
สามารถสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและรองรับความทา้ทายต่าง ๆ ได ้

ธนาคารพาณิชยต์อ้งปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 และช่วงหลงัการแพร่ระบาดคล่ีคลาย ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ พฤติกรรมของลูกคา้ รูปแบบ
การท างาน การเร่งตวัของการเขา้สู่สังคมดิจิทลักฎเกณฑ์และมาตรการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด รวมถึงแนวโนม้ท่ี
ส าคญัอ่ืน ๆ เช่น การเคล่ือนยา้ยของห่วงโซ่อุปทานโลก การกา้วสู่สังคมสูงวยั และปัญหาหน้ีทั้งในระดบัโลกและใน
ประเทศ เป็นตน้ โดยตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบโจทยข์องลูกคา้การใชป้ระโยชน์
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน การร่วมมือ
กบัพนัธมิตร เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ ๆ และการเพ่ิมประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
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ควบคุมตน้ทุน รวมถึงการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัการ “การธนาคารเพ่ือความยัง่ยืน (Sustainable Banking)” โดยน า
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณาในการ
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ส าหรับการให้สินเช่ืออยา่งมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจดัการความ
เส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากการใหสิ้นเช่ือของธนาคาร 

ตารางต่อไปน้ีแสดงตารางแสดงรายงานฐานะการเงินท่ีส าคญัของระบบธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ 6 แห่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

 สินทรัพย์ เงนิให้สินเช่ือ เงนิรับฝาก เงนิกองทุน 
ธนาคารกรุงเทพ 3,822,960 2,368,238 2,810,863 502,067 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 3,658,798 2,244,821 2,344,999 452,095 
ธนาคารกสิกรไทย 3,327,780 2,334,842 2,463,225 382,104 
ธนาคารกรุงไทย 3,278,384 2,255,242 2,420,455 400,911 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 2,609,374 1,832,935 1,834,505 335,706 
ธนาคารทหารไทย 1,808,332 1,392,925 1,373,408 232,860 

2.2.2 จุดเด่นในการประกอบธุรกจิหลกัของธนาคาร  

ตลอดระยะเวลากวา่ 76 ปี ธนาคารมีการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการทางการเงินในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
ครอบคลุมทั้ งในด้านสินเช่ือ เงินฝาก การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ การบริหารความเส่ียง สถานะเงินกองทุนและสภาพ
คล่อง ซ่ึงนบัเป็นจุดเด่นของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารยงัคงรักษาสถานะความเป็นผูน้ า และศกัยภาพในการขยายตวัพร้อม
กบัการเติบโตของภาคธุรกิจไทย ทั้งน้ี ธนาคารยงัคงมุ่งมัน่พฒันาจุดเด่นเหล่าน้ีให้ดีข้ึนตลอดเวลา เพ่ือคงความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั นอกจากน้ี ธนาคารยงัมุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้อย่างต่อเน่ืองซ่ึงนับเป็นรากฐานส าคัญ
ส าหรับการขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

การเป็นธนาคารขนาดใหญ่ทีม่เีครือข่ายครอบคลุมในภูมภิาค 

“ธนาคารกรุงเทพ” เป็นหน่ึงในช่ือธุรกิจท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกัเป็นอย่างดีในประเทศไทย โดยได้รับ
ความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ จากความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ในลกัษณะของ “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” ท่ีมีมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้ งน้ี  ณ  ว ัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ิน 3.8 ล้านล้านบาท มี เครือข่ายสาขา
ภายในประเทศ 1,128 แห่ง ส านกัธุรกิจ 117 แห่ง ส านกัธุรกิจยอ่ย 126 แห่ง ศูนยป์ฏิบติัการธุรกิจส่งออกและน าเขา้ 92 
แห่งทัว่ประเทศ และเครือข่ายในต่างประเทศกวา่ 300 สาขา ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัว่โลก  

ธนาคารเป็นผูน้ าด้านเงินให้สินเช่ือลูกคา้ธุรกิจดว้ยความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างธนาคารและลูกคา้ 
รวมทั้งเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ภูมิภาค ท าให้ธนาคารสามารถรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ท่ีตอ้งการสินเช่ือเพ่ือลงทุนหรือด าเนินกิจการท่ีเก่ียวกบัโครงการในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล นอกจากน้ี ดว้ย
จ านวนสาขาในต่างจงัหวดัซ่ึงมีมากถึงสองในสามของจ านวนสาขาทั้งส้ินของธนาคารจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการ
ขยายธุรกิจของธนาคาร เพ่ือให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ท่ีไดรั้บโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตวัของความเป็นเมือง
ตามนโยบายของรัฐบาล  

ธนาคารได้พฒันาเครือข่ายการให้บริการทางการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้ งประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย โดยปัจจุบัน ธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศทั้ งส้ิน 31 แห่ง 
ให้บริการทั้งในฮ่องกง ญ่ีปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไตห้วนั อินโดนีเซีย สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา มานานกวา่ 
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30 ปี นอกจากน้ี ธนาคารไดข้ยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียโดยการเขา้ซ้ือกิจการธนาคารเพอร์มาตา ในเดือน พ.ค. 
2563 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้ งส้ินร้อยละ 98.71 และภายหลงัได้ท าการควบรวมกิจการธนาคารกรุงเทพ สาขา
อินโดนีเซีย เขา้กบัธนาคารเพอร์มาตาในเดือน ธ.ค. 2563 ส่งผลใหธ้นาคารเพอร์มาตาเป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินชั้นน า 
Top 10 ของประเทศอินโดนีเซีย ทั้ งน้ี นับเป็นกา้วส าคญัของธนาคารในการขยายธุรกิจไปในประเทศท่ีมีอตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ณ ส้ินปี 2563 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือของกิจการธนาคารต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 
23.1 ของเงินใหสิ้นเช่ือรวม ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย ในปัจจุบนั การขยายการลงทุนไปใน
ส่วนภูมิภาคของลูกคา้ธุรกิจสญัชาติไทยยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งบริษทัต่างชาติก็ยงัคงขยายการลงทุนทั้งในประเทศ
ไทยและในภูมิภาค ดงันั้น เครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศจึงนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั
ของธนาคาร โดยจะช่วยใหธ้นาคารสามารถเขา้ใจสภาวะตลาดในทอ้งถ่ินและเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทั้งน้ี การขยายธุรกิจในต่างประเทศจะช่วยใหฐ้านรายไดข้องธนาคารมีการกระจายตวัดียิง่ข้ึน และสถานะความเส่ียง
ของธนาคารดีข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับธุรกิจดา้นตลาดทุน ธนาคารกรุงเทพยงัคงเป็นธนาคารชั้นน าในธุรกิจการรับประกนัการจ าหน่ายหุน้กู้
ระยะยาวในประเทศไทย ทั้งน้ี ธนาคารเช่ือมัน่วา่ดว้ยความสามารถและความเช่ียวชาญในธุรกิจ ผลิตภณัฑท์างการเงิน
ของธนาคารท่ีมีความหลากหลาย การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ รวมถึงความเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้อกตราสาร
และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกัลงทุน เป็นปัจจยัท่ีช่วยใหธ้นาคารยงัคงสถานะความเป็นผูน้ าในธุรกิจตลาดทุน
ในส่วนของตราสารหน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเตบิโตอย่างมเีสถียรภาพ  

ในช่วงท่ีผา่นมาธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงแมจ้ะมีสถานการณ์ภายนอกท่ีไม่เอ้ืออ านวยหลายคร้ัง เช่น 
วกิฤตการณ์ทางการเงินของโลก สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ปัญหาอุทกภยัในปี 2554 รวมถึงการ
ชะลอตวัทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบนั 

ความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิสะท้อนถึงการมีแหล่งรายได้ท่ีมีความมั่นคง
หลากหลาย การเพ่ิมสัดส่วนรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย อนัประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม และรายไดอ่ื้น ช่วยลด
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ธนาคารเช่ือมัน่ว่านโยบายการขยายสินเช่ือดว้ยความรอบคอบและ
การกระจายสินเช่ือตามลกัษณะของธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการรักษาระดับการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ ท าให้
ธนาคารมีสถานภาพท่ีมัน่คงและพร้อมรับมือกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนไดดี้ อนัจะส่งผลใหธ้นาคารสามารถสร้างผล
ก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยนืท่ามกลางความทา้ทายต่าง ๆ 

การบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบและมสี ารองหนีสู้ญในระดบัสูง 

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีรอบคอบ ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายในการอนุมติัสินเช่ือท่ีเขม้งวด 
ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาและการอนุมติั การถือปฏิบติัตามนโยบายความระมดัระวงัดูแลให้มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญอยา่งเพียงพอ ซ่ึงท าใหธ้นาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพเป็น
สดัส่วนสูง (ร้อยละ 186.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีรอบคอบของธนาคารดงักล่าว ท า
ให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก ตลอดจนสถานการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศไทย ปัญหาอุทกภยัในปี 2554 และการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ไดค้่อนขา้งดี 

ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้สามารถประเมิน และเฝ้าติดตามความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
ในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง” ทั้งน้ี ธนาคาร
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เช่ือวา่การบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบและการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอย่างระมดัระวงัเป็นปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงท่ีส่งผลใหธ้นาคารบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว 

ฐานบัญชีเงนิฝากในประเทศทีก่ว้างขวาง 

จากการท่ีธนาคารมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทุกจงัหวดัหลกั ๆ ของประเทศ รวมทั้งความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้น 
ของธนาคารกับคนในท้องถ่ินและบริษัทเอกชน ตลอดจนช่ือเสียงอันยาวนานของธนาคาร ท าให้ธนาคารมีฐานลูกค้า 
เงินฝากท่ีแข็งแกร่งและใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับ
ฝากรวมทั้งส้ิน 2,810.9 พนัลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของหน้ีสินรวม และมีบญัชีเงินฝากภายในประเทศประมาณ 17.1 
ลา้นบญัชี โดยเงินฝากส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากลูกคา้บุคคล ซ่ึงถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของธนาคารท่ีจะสนบัสนุน
การเติบโตในอนาคต 

ผู้สถานะเงนิกองทุนและสภาพคล่องทีแ่ข็งแกร่ง 

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายการด ารงเงินกองทุนในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนยทุธศาสตร์และการขยายตวั
ทางธุรกิจภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีธนาคารยอมรับได ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
เช่ือวา่ การใชน้โยบายการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างระมดัระวงั จะเอ้ือต่อการท าธุรกิจของธนาคารใน
ระยะยาว ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ธนาคารด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงในระดบัสูง 
และมีอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่รายอ่ืน นอกจากน้ี 
ธนาคารยงัด ารงอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio) ในระดบัท่ีสูง ตามท่ีกฎหมายก าหนดอีกดว้ย   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง และอตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 18.3 และ 15.7 ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของ Basel III ท่ีมากกวา่ร้อยละ 12.0 และมากกวา่ร้อยละ 9.5 ตามล าดบั นอกจากน้ีธนาคารมี
อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากอยูท่ี่ร้อยละ 84.3 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่
รายอ่ืน 

ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร ส่งผลใหธ้นาคารไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีดีเยี่ยม และ
ช่วยให้ธนาคารสามารถผ่านพน้ความผนัผวนตามวงจรธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงได ้ธนาคารเช่ือวา่ ดว้ยนโยบายการบริหาร
เงินกองทุนและสภาพคล่องอยา่งระมดัระวงัในระยะยาว ประกอบกบัฐานบญัชีเงินฝากท่ีมัน่คงซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ี
ส าคญัของธนาคาร จะช่วยใหธ้นาคารมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ
ท่ีจะเกิดข้ึน  อีกทั้งยงัช่วยใหธ้นาคารมีความยดืหยุน่ในการจดัการกบัความตอ้งการดา้นเงินกองทุน และสภาพคล่องใน
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 การจดัหาเงนิ  

 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีส าคญัประกอบด้วย เงินรับฝาก
จ านวน 2,810,863 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส่วนของเจา้ของส่วนท่ีเป็นของธนาคารจ านวน 449,014 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 11.7 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดา้นหน้ีสินจ านวน 219,149 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 และตรา
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สารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวน 155,434 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ส าหรับแหล่งใชไ้ปของเงินทุนท่ีส าคญัประกอบดว้ย เงินให้สินเช่ือจ านวน 2,368,238 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
61.9 เงินลงทุนสุทธิ รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทุนสุทธิในบริษทั
ร่วม จ านวน 817,329 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.4 และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิดา้นสินทรัพยจ์ านวน 
519,036 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.6 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2561 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
เงินรับฝาก  2,810,863 73.5 2,370,792 73.7 2,326,470 74.6 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดา้นหน้ีสิน 219,149 5.7 134,346 4.2 136,862 4.4 
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 19,257 0.5 - - - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 136,177 3.6 144,681 4.5 116,348 3.7 
อ่ืน ๆ 187,267 4.9 138,808 4.3 123,911 4.0 
รวมหน้ีสิน 3,372,713 88.2 2,788,627 86.7 2,703,591 86.7 
รวมส่วนของเจา้ของ 450,247 11.8 428,116 13.3 413,159 13.3 

รวมแหล่งที่มาของเงนิทุน 3,822,960 100.0 3,216,743 100.0 3,116,750 100.0 

ธนาคารมีบริการบัญชีเงินฝากหลายประเภท ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวนั (ไม่จ่ายดอกเบ้ีย) เงินฝากออมทรัพย ์
เงินฝากประจ าซ่ึงมีก าหนดเวลาระหวา่ง 7 วนั 14 วนั 1 เดือน และตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี และเงินฝากประจ าพิเศษ ทั้งน้ี
ธนาคารก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามสภาวะตลาดและกลยทุธ์ในการส่งเสริมอตัราการเติบโตของเงินฝาก  

ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝากของธนาคารและบริษทัยอ่ยแยกตามระยะเวลาท่ีครบก าหนด 
หน่วย :  ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ภายใน 1 ปี 2,786,155 99.1 2,348,842 99.1 2,304,842 99.1 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,708 0.9 21,950 0.9 21,628 0.9 

รวม 2,810,863 100.0 2,370,792 100.0 2,326,470 100.0 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับฝากท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 1 ปี จ านวน 2,786,155 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.1 ของเงินรับฝากรวม ส่วนเงินรับฝากท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี มีจ านวน 
24,708 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของเงินรับฝากรวม 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 

ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) จะพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะอตัราดอกเบ้ียในตลาด สภาวะการแข่งขนั สภาพเศรษฐกิจ 
และแนวโน้มของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต เป็นตน้ และปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แผนการขยายธุรกิจ และสภาพคล่องของ
ธนาคาร เป็นตน้ ทั้งน้ีระดบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดบัเงินฝากของธนาคาร และมีผลต่อผล
ประกอบการของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั 
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ปัจจุบันธนาคารก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากแตกต่างกนัตามประเภทเงินฝาก และประเภทลูกคา้ โดยในดา้น
ประเภทเงินฝาก ธนาคารก าหนดอตัราดอกเบ้ียแยกตามผลิตภณัฑ์เงินฝาก ไดแ้ก่ เงินฝากกระแสรายวนั (ไม่จ่ายดอกเบ้ีย) 
เงินฝากสะสมทรัพย ์เงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก 7 วนั 14 วนั 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน และ 
เงินฝากประจ าพิเศษ ส่วนในดา้นประเภทลูกคา้ ธนาคารพิจารณาแบ่งกลุ่มลูกคา้เงินฝากสะสมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า
ออกเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทัว่ไป หน่วยงานราชการ บริษทัประกนัภยั บริษทัประกนัชีวิต นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหา
ก าไรและสถาบันการเงิน เป็นต้น ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดจ่ายส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับ 
ความเหมาะสมในแต่ละขณะตามสภาวะการแข่งขนั ส าหรับเงินฝากประจ าซ่ึงมีระยะเวลาการฝากท่ีแน่นอนธนาคารจะจ่าย
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุัญญาตามอตัราดอกเบ้ียประกาศ ณ วนัท่ีเปิดบญัชี ขณะท่ีเงินฝากสะสมทรัพยธ์นาคารจะจ่าย
อตัราดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียประกาศ ซ่ึงหากธนาคารปรับอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลทนัที  

ตารางแสดงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากบางประเภท อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือโดยเฉล่ีย และอตัราดอกเบ้ียระหวา่งธนาคาร  
         (ค่าเฉลีย่รายปี) 

 2563 2562 2561 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากเฉลีย่    
เงินฝากออมทรัพย ์ 0.33% 0.56% 0.56% 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 0.49% 1.00% 1.00% 
เงินฝากประจ า 6 เดือน 0.60% 1.25% 1.25% 
เงินฝากประจ า 12 เดือน 0.69% 1.49% 1.50% 
อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือเฉลีย่    
MOR 6.14% 7.03% 7.13% 
MLR 5.45% 6.22% 6.25% 
MRR 6.05% 7.03% 7.13% 
อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารเฉลีย่ 0.81% 1.74% 1.59% 

2.3.2 การให้สินเช่ือ  

การอ านวยสินเช่ือเป็นธุรกิจหลกัของธนาคาร ซ่ึงธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบายไว ้โดยพิจารณาถึงความเส่ียง
ในการอ านวยสินเช่ือแก่ลูกคา้เฉพาะราย ตลอดจนความเส่ียงของภาคธุรกิจ และความเส่ียงในภาพรวมของ Portfolio ทั้งน้ี
ธนาคารจะคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีฐานะการเงินดี น่าเช่ือถือ โดยค านึงถึงความสามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ นอกจากน้ีธนาคารมีนโยบายกระจายความเส่ียงจากการอ านวยสินเช่ือไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
โดยมุ่งเนน้การขยายสินเช่ือในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งมีกระบวนการในการควบคุมการกระจุกตวัของสินเช่ือ
ท่ีใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ใดลูกคา้หน่ึง ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงจากการอ านวยสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ธนาคารไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน
บริหารสินเช่ือท่ีมีความเป็นอิสระแยกจากหน่วยอ่ืน ๆ ขององคก์ร เพ่ือท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงจากการอ านวยสินเช่ือ
โดยก ากบัดูแลและติดตามการอ านวยสินเช่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงานนโยบาย
สินเช่ือ (Credit Policy Unit) หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ (Credit Acceptance Unit) หน่วยงานบริหาร Portfolio (Portfolio 
Management Unit) หน่วยงานสอบทานสินทรัพยเ์ส่ียง (Risk Asset Review) หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ (Special Asset 
Management) และหน่วยงานประนอมหน้ีและกฎหมาย (Loan Recovery and Legal Unit) (ดูรายละเอียดในส่วนท่ี 1 หัวขอ้ท่ี 
3. ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต) 

 



        แบบ 56-1 

 2 - 29 

 

กระบวนการพจิารณาสินเช่ือ 

ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือตามล าดับขนาดของสินเช่ือ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกได้เป็น  
3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ระดบัการปฏิบติังานธนาคาร (Banking Operation) และระดบัคณะ
ผูบ้ริหาร (Executives) ซ่ึงวงเงินสินเช่ือท่ีสูงข้ึนจะตอ้งผา่นการอนุมติัตามล าดบัขั้นท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัสูงสุด คือ ระดบั
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ทั้งน้ีอ านาจในการพิจารณาสินเช่ือข้ึนอยูก่บัวงเงินและ/หรือมูลหน้ีคงคา้ง
ของลูกหน้ี หรือของกลุ่มลูกหน้ีนั้น ๆ และหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีหลกัประกนัคุม้มูลหน้ี มีหลกัประกนับางส่วน
หรือไม่มีหลกัประกนั 

ธนาคารไดจ้ดักลุ่มลูกคา้เป็น ลูกคา้ธุรกิจ และลูกคา้บุคคล โดยลูกคา้ธุรกิจ จะแบ่งยอ่ยออกเป็นลูกคา้ธุรกิจราย
ใหญ่ (Corporate) ลูกคา้ธุรกิจรายกลาง (Commercial) ลูกคา้ธุรกิจรายปลีก (Business) และลูกคา้ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International) โดยมีผูจ้ดัการธุรกิจสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีธุรกิจสัมพนัธ์ และผูจ้ดัการสาขาเป็นผูดู้แลและให้ค  าแนะน าลูกคา้
ในการใชบ้ริการสินเช่ือจากธนาคาร ค าขอสินเช่ือโดยทัว่ไปของลูกคา้ธุรกิจ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน
กลัน่กรองสินเช่ือ ก่อนท่ีจะน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากผูท่ี้มีอ านาจอนุมติั ส าหรับในส่วนของลูกคา้บุคคล (Consumer) 
สาขาจะน าส่งค าขอสินเช่ือไปยงัศูนยสิ์นเช่ืออุปโภคบริโภคเพื่อพิจารณาอนุมติั 

• การพิจารณาสินเช่ือรายตวั (Individual Credit Decision) 

ในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือท่ีจะให้แก่ผู ้กู้โดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
วตัถุประสงค์ในการขอกู้ ความสามารถในการจ่ายช าระเงินกูจ้ากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ ความสามารถของผูบ้ริหาร เทคโนโลยท่ีีใชแ้ละหลกัทรัพยท่ี์จะน ามาค ้าประกนั ทั้งน้ีบริษทัท่ีขอสินเช่ือจะตอ้งเสนอ
แผนการด าเนินธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลจากการเยี่ยมชม
กิจการลูกค้า การตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ (Due Diligence) การตรวจสอบข้อมูลจากศูนยข์้อมูลเครดิตกลาง (Credit 
Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคดีความต่าง ๆ รวมทั้งคดีเก่ียวกบัการลม้ละลาย นอกจากน้ียงัศึกษาสภาพและ
ความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลงัจากท่ีสินเช่ือ
ไดรั้บการอนุมติัแลว้ โดยทัว่ไปธนาคารก าหนดให้มีการทบทวนสินเช่ือตามกระบวนการท่ีก าหนด โดยครอบคลุมถึงการ
สอบทานอย่างน้อยปีละคร้ังเพ่ือพิจารณาคุณภาพของสินเช่ือและผูกู้ ้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีธนาคารยงัก าหนดให้
หน่วยงานสอบทานสินทรัพยเ์ส่ียงท าการสอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบติัตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ  

รายไดจ้ากดอกเบ้ียสุทธิของธนาคารมีผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั โดยปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากดอกเบ้ียสุทธิไดแ้ก่อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์จ านวนสินทรัพย ์อตัราตน้ทุน
ของหน้ีสิน และจ านวนหน้ีสิน ทั้งน้ีผลตอบแทนและตน้ทุนของธนาคารเป็นส่วนประกอบในการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินให้สินเช่ือและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากซ่ึงจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่ออตัราดอกเบ้ียโดยทัว่ไป ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหสิ้นเช่ือโดยทัว่ไปของธนาคารจะค านวณบนส่วนต่างท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากอตัราดอกเบ้ีย MOR ส าหรับสญัญา
กูเ้บิกเงินเกินบญัชี หรือจากอตัราดอกเบ้ีย MLR ส าหรับสินเช่ือระยะสั้นและสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ส่วนอตัราดอกเบ้ีย
ของสินเช่ือบุคคลจะอิงจากอตัราดอกเบ้ีย MRR โดยส่วนต่างของดอกเบ้ียท่ีคิดจากลูกคา้กบัดอกเบ้ียอา้งอิงนั้น ข้ึนอยูก่บั
คุณภาพของลูกคา้ ประเภทของสินเช่ือ และปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ระยะเวลาการช าระหน้ี หลกัประกนั เป็นตน้ ธนาคารจะท า
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การปรับอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง (MRR MOR และ MLR) เป็นระยะตามภาวะตลาดเงิน รวมทั้งตามการเปล่ียนแปลงของ
ตน้ทุนของธนาคาร และการแข่งขนัระหวา่งธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ข้อมูลเงนิให้สินเช่ือ 

ขอ้มูลเงินให้สินเช่ือทั้งหมดในหัวขอ้น้ี จะแสดงเฉพาะเงินตน้สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
ยกเวน้มีค าอธิบายเป็นอยา่งอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้สินเช่ือของธนาคารและบริษทัย่อย มีจ านวนทั้งส้ิน 2,368,238 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็นประมาณร้อยละ 61.9 ของสินทรัพยร์วม 

การกระจุกตวัของเงนิให้สินเช่ือ (Loan Concentration) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลกัเกณฑก์ารก ากบัลูกหน้ีรายใหญ่ โดยจ ากดัขอบเขตการท าธุรกรรมของ
ธนาคารในการใหสิ้นเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยการใหสิ้นเช่ือแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด 
หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกนัในโครงการหน่ึงโครงการใด หรือเพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั เม่ือส้ินวนัหน่ึง  
ๆ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน โดยในการให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรือท าธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ย
การให้สินเช่ือแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด ในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้นบัรวมถึงบริษทัแม่ บริษทัลูก และบริษทั
ร่วมของนิติบุคคลนั้นดว้ย ส่วนในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นบุคคลธรรมดาใหน้บัรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นดว้ย เช่น 
บริษทัท่ีบุคคลนั้นมีอ านาจในการจดัการหรือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไปของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม เป็นตน้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงินสูงสุดท่ีธนาคารสามารถให้สินเช่ือ ลงทุน  
ก่อภาระผกูพนัหรือท าธุรกรรมคลา้ยการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ขา้งตน้ เท่ากบั 125,517 ลา้นบาท 

การกระจุกตวัของเงนิให้สินเช่ือแต่ละภาคธุรกจิ (Industry Concentration) 

ตารางแสดงขอ้มูลเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารและบริษทัยอ่ย แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจหลกั 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 791,828 33.4 755,979 36.7 819,481 39.3 
การสาธารณูปโภคและบริการ 539,151 22.8 470,159 22.8 455,969 21.9 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 302,142 12.8 251,197 12.2 240,047 11.5 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 211,510 8.9 200,736 9.7 202,600 9.7 
การเกษตรและเหมืองแร่ 78,175 3.3 61,569 3.0 51,498 2.5 
อ่ืนๆ 445,432 18.8 321,669 15.6 313,565 15.1 

รวม 2,368,238 100.0 2,061,309 100.0 2,083,160 100.0 

เงินให้สินเช่ือส่วนใหญ่ของธนาคารอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์และการสาธารณูปโภค
และบริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสัดส่วนรวมเป็นร้อยละ 56.2 ของเงินให้สินเช่ือรวม ทั้งน้ี เงินให้สินเช่ือใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยส่์วนใหญ่มีอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั ซ่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของตลาดอสงัหาริมทรัพย ์
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• ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 

สินเช่ือภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสัดส่วนสูงท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 33.4 ของเงินให้สินเช่ือรวม โดยลูกคา้ประเภทธุรกิจน้ีมีการกระจายตวัหลากหลายธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจการ
ผลิต ธุรกิจขายส่งและขายปลีก ธุรกิจน าเขา้และส่งออก โดยมีสินคา้หลากหลาย อาทิเช่น เคร่ืองดื่ม ผลิตภณัฑ์
อาหารและยาสูบ ไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้เยื ่อกระดาษและผลิตกระดาษ เคมีภณัฑ์ เภสัชภณัฑ์ ยาง โลหะ 
ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์ ยานยนต์และอะไหล่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และส่ิงทอ เป็นตน้ 

• ภาคการสาธารณูปโภคและบริการ  

สินเช่ือภาคการสาธารณูปโภคและบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.8 ของเงินให้
สินเช่ือรวม โดยสินเช่ือภาคการสาธารณูปโภค ประกอบดว้ยสินเช่ือสนบัสนุนใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ในรูปแบบของสินเช่ือโครงการท่ีมีกระแสเงินสดในอนาคตจากการด าเนินโครงการ หรือในบางกรณีมี
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนของโครงการ เป็นประกนั ส าหรับสินเช่ือภาคบริการ ส่วนใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการฉายภาพยนตร์ และธุรกิจการส่ือสาร
โทรคมนาคม 

• ภาคสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.8 ของเงินใหสิ้นเช่ือรวม เป็นการ
ให้สินเช่ือแก่บุคคลเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงโดยทัว่ไปมีวงเงินเฉล่ียต่อรายอยูใ่นช่วง 1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท 
และระยะเวลาให้กูสู้งสุดไม่เกิน 30 ปี และมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี วงเงินกูย้ืมส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 70-95 
ของราคาซ้ือหรือไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของหลกัประกนัแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

• ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 

สินเช่ือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 
ของเงินใหสิ้นเช่ือรวม ส่วนใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือเพื่อโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ รวมถึง บา้นและ
คอนโดมีเนียม อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้ ท่ีดินเพื่อการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ
อ่ืน ๆ รวมทั้งการใหสิ้นเช่ือแก่ผูรั้บเหมาโครงการก่อสร้าง 

• ภาคการเกษตรและเหมืองแร่ 

สินเช่ือภาคการเกษตรและเหมืองแร่ของธนาคารเป็นการให้สินเช่ือแก่เกษตรกรและสหกรณ์เพื่อการ
เพาะปลูก ธุรกิจประมงและปศุสตัว ์รวมทั้งธุรกิจเหมืองแร่ต่าง ๆ 

• ภาคธุรกิจอ่ืน ๆ 

สินเช่ือในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินเช่ือแก่บริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีมีการถือหุ้นในบริษทัย่อยท่ี
ด าเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม สินเช่ือแก่สถาบนัการเงินอ่ืน ท่ีประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์
ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคบริโภค และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมถึง
การใหสิ้นเช่ือแก่รัฐวสิาหกิจ การใหสิ้นเช่ือแก่ภาคธุรกิจน้ี ครอบคลุมถึงการใหสิ้นเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และ
สินเช่ือแบบมีก าหนดระยะเวลา  
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เงนิให้สินเช่ือจ าแนกตามระยะเวลาทีค่รบก าหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือท่ีมีระยะเวลาท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี จ านวน 
858,828 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของเงินใหสิ้นเช่ือรวม ส าหรับเงินให้สินเช่ือท่ีมีระยะเวลาท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 
1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีจ านวน 859,882 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของเงินให้สินเช่ือรวม และเงินให้สินเช่ือท่ีมี
ระยะเวลาท่ีครบก าหนดเกินกว่า 5 ปี มีจ านวน 545,029 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.0 ของเงินให้สินเช่ือรวม โดยมี
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจ านวน 104,499 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของเงินใหสิ้นเช่ือรวม 

ตารางแสดงเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารและบริษทัยอ่ยแยกตามระยะเวลาท่ีครบก าหนด 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 

 จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ 
ภายใน 1 ปี 858,828  36.3 861,179  41.8 884,806  42.5 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 859,882  36.3 700,311  34.0 734,445  35.2 
เกินกวา่ 5 ปี 545,029  23.0 428,939  20.8 393,163  18.9 
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  
     / สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได ้ 104,499  4.4 70,880  3.4 

 
70,746 

  
3.4 

รวม 2,368,238  100.0 2,061,309  100.0 2,083,160  100.0 

เงนิให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทของสินเช่ือ 

ธนาคารและบริษทัย่อยมีผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีหลากหลายเพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ โดยจ าแนกตามประเภท
สินเช่ือออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋เงิน และเงินใหกู้ย้มื 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 
 จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ 
เงินเบิกเกินบญัชี 105,064  4.4 103,798  5.0 108,023  5.2 
ตัว๋เงิน 384,482  16.2 410,616  19.9 428,253  20.6 
เงินให้กูย้มื 1,873,679  79.1 1,546,895  75.1 1,546,884  74.2 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,000  0.2 -  - -  - 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,013  0.1 -  - -  - 

รวม 2,368,238  100.0 2,061,309  100.0 2,083,160  100.0 

เงนิให้สินเช่ือมหีลกัประกนั  

สินเช่ือส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร สินคา้
คงคลงั และเคร่ืองจกัร เป็นตน้ ซ่ึงในบางกรณี ธนาคารอาจขอใหบ้ริษทัแม่ หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นผูค้  ้ า
ประกนั ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ธนาคารจะให้ลูกคา้ธุรกิจกูใ้นวงเงินประมาณ
ร้อยละ 50-80 ของราคาประเมิน โดยข้ึนอยูก่บัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้และประเภทหลกัประกนั ส่วนกรณี
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่ธนาคารจะให้กูใ้นวงเงินกูย้ืมไม่เกินร้อยละ 70-95 ของราคาซ้ือขาย หรือไม่เกินร้อยละ 
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100 ของราคาประเมินของหลักประกันแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยธนาคารจะมีการทบทวนการประเมินมูลค่า
หลกัประกนัเป็นประจ าทุก 1-3 ปี ตามขนาดของวงเงินสินเช่ือ 

การจดัช้ันสินเช่ือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งจดัชั้นสินเช่ือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
สินเช่ือท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) สินเช่ือท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-Performing หรือ Stage 2) และสินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(Non-Performing หรือ Stage 3) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standard: TFRS) ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผลบังคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัชั้นดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการพิจารณากนัเงินส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตตามระดบัความเส่ียงหรือแนวโนม้ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหาย ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคญัท่ีธนาคารถือ
ปฏิบติั ทั้งน้ีการก าหนดระดบัการตั้งคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตถูกก าหนดใหส้ะทอ้นในผลการด าเนินงานของธนาคาร 
อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตตามแนวทาง TFRS 9 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard: IFRS) นั้น เป็นแนวคิด Expected Loss คือ 
พิจารณาความเสียหายท่ี “คาดวา่” จะเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน กล่าวคือ แมสิ้นเช่ือนั้นจะยงัไม่เร่ิมตน้คา้งช าระ แต่หากพบ
ขอ้บ่งช้ีวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั จะตอ้งยา้ยการจดัชั้นสินเช่ือและพิจารณาตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีเขม้งวดข้ึน  การจดัชั้นสินเช่ือจะมีการพิจารณาทั้งเกณฑร์ะยะเวลาการคา้งช าระ (Aging) ควบคู่กบั
เกณฑ์คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น สภาพบญัชีลูกหน้ี สถานภาพลูกหน้ี ระดบัความเส่ียงของ
ลูกหน้ี สิทธิเรียกร้อง มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตาม
หลกัเกณฑข์ั้นตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนด 

ธนาคารพิจารณาเกณฑร์ะยะเวลาการคา้งช าระ (Aging) ในการจดัชั้นสินเช่ือ ดงัน้ี  
• สินเช่ือท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) คือ สินเช่ือท่ี

ไม่มีสัญญาณของการผิดนัดการช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีท่ียงัใชไ้ม่เต็มวงเงิน และยงัไม่ถูก
ยกเลิกวงเงิน หรือสญัญายงัไม่ครบก าหนด หรือสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีท่ีคา้งช าระดอกเบ้ียไม่เกิน 30 วนั  

• สินเช่ือท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-Performing หรือ Stage 2) คือ 
สินเช่ือท่ีมียอดดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน้คา้งช าระสะสมเกินกวา่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัถึงก าหนด
ช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีท่ีไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหน้ี
เกินวงเงิน หรือครบก าหนดสัญญาแลว้และไม่มีเม็ดเงินน าเขา้บญัชีเพ่ือช าระตน้เงินหรือดอกเบ้ียเกินกว่า 1 
เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีถูกยกเลิกวงเงิน หรือวนัท่ียอดหน้ีเกินวงเงิน หรือวนัท่ีครบก าหนดสญัญา 
แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

• สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing หรือ Stage 3) คือ สินเช่ือท่ีมียอดดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน้
คา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระ โดยรวมสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีท่ีไม่มีวงเงิน หรือถูก
ยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสญัญาแต่ยอดหน้ีเกินวงเงิน หรือครบก าหนดสญัญาแลว้และไม่มีเมด็เงินน าเขา้
บญัชีเพื่อช าระตน้เงินหรือดอกเบ้ียเกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัท่ีถูกยกเลิกวงเงิน หรือวนัท่ียอดหน้ีเกินวงเงิน 
หรือวนัท่ีครบก าหนดสญัญา แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

การตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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ธนาคารพิจารณาการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss: ECL) ทุกเดือน 
ซ่ึงจะมีการบนัทึกเป็นรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร โดยธนาคารพิจารณากนัเงินส ารองค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง
ของสถาบันการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกับหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน (TFRS 9) ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยให้กนัเงินส ารองเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการท่ีลูกหน้ีอาจผิดนัดช าระในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงตลอดอายุสัญญาท่ีเหลืออยู่ของสินเช่ือนั้น รวมถึง
ก าหนดให้พิจารณาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ภายใตส้มมติฐานและสถานการณ์ต่างๆ และ
ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนสินเช่ือ   

ในการกนัเงินส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Non-Performing หรือ Stage 3) และสินเช่ือท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-
Performing หรือ Stage 2) จะเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะ
ไม่ปฏิบติัตามสัญญาตลอดอายขุองสินเช่ือ (Lifetime Expected Credit Losses: Lifetime ECL) หรือเท่ากบัผลต่างของ
ยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระทั้งหมด ในขณะท่ีส ารองค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินเช่ือท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต 
(Performing หรือ Stage 1) จะเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะไม่
ปฏิบติัตามสญัญาใน 12 เดือนขา้งหนา้ (12-month Expected Credit Losses: 12-month ECL)   

นอกจากน้ี ธนาคารได้พิจารณากันเงินส ารองเพ่ิมเติมจากมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีค านวณได้จาก
แบบจ าลองทางสถิติ โดยไดค้  านึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย 
ความไม่แน่นอนของแนวโนม้ทางเศรษฐกิจโดยรวมหรือในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ รวมทั้งปัจจยั
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจกระทบความสามารถของลูกหน้ีในการปฏิบติัตามสญัญาเงินกูย้มื เพื่อใหธ้นาคารมีการกนัเงินส ารองค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งเพียงพอ  

 ในส่วนของการตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญ ธนาคารจะด าเนินการในงวดท่ีธนาคารพิจารณาวา่จะเรียกเก็บหน้ีราย
นั้นไม่ได้ และหากหน้ีสูญนั้นไดรั้บคืน ธนาคารจะบนัทึกบัญชีโดยน ามาเพ่ิมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ในกรณีท่ีธนาคารมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี ธนาคารจะปรับลดรายการค่าใชจ่้ายผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน พร้อมทั้งรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดว้ยจ านวนท่ี
ต ่ากวา่ระหวา่งผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ส าหรับลูกหน้ีรายนั้น ๆ 

ตารางแสดงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามหลกัเกณฑ ์ธปท. 

รายการ หลกัเกณฑ์ 

สินเช่ือจดัชั้น Performing (Stage 1) ส ารองร้อยละ 100 ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า 
(12-month ECL) 

สินเช่ือจดัชั้น Under-performing 
(Stage 2) 

ส ารองร้อยละ 100 ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสินเช่ือ 
(Lifetime ECL) 

สินเช่ือจดัชั้น Non-performing 
(Stage 3) 

ส ารองร้อยละ 100 ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสินเช่ือ 
(Lifetime ECL) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวมท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต อยูท่ี่ร้อยละ 186.8 เทียบกบัส้ินปี 2562 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 220.2 

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

ธนาคารเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Effective Interest 
Rate: EIR) ซ่ึงรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการให้กูย้ืมเงิน (EIR Related Fee) อาทิ ค่าธรรมเนียมรับก่อนการ
ลงนามในสัญญากู ้(Front End Fee) รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเงินให้สินเช่ือ โดยถือปฏิบติักบังบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ตามการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหาและความคืบหน้า 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะเร่งการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาให้สัมฤทธ์ิผลตามแนวทางท่ีไดรั้บจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยสินเช่ือท่ีเขา้ตามเกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกโอนไปใหห้น่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษดูแล 

ธนาคารก าหนดแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ความสามารถของลูกคา้ทั้งในดา้นของความเป็นไปไดท้างธุรกิจและทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้มีความสามารถ
และมีความเตม็ใจในการช าระคืน นอกจากน้ีธนาคารยงัไดพิ้จารณาทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
ทุกฝ่ายเพ่ือใหก้ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีประสบความส าเร็จ 

แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีนั้นมีหลายลกัษณะ โดยข้ึนอยูก่บัการประเมินความสามารถในการฟ้ืนตวั
ของกิจการลูกคา้ ซ่ึงในบางกรณีหากมีการขยายเวลาการช าระหน้ีให้ระยะหน่ึง ลูกคา้ก็จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปและ
ช าระหน้ีธนาคารได ้หรือในบางกรณีธนาคารอาจมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย หรือตั้งพกัหรือลดดอกเบ้ียคา้งจ่าย แต่ในกรณี
ท่ีฐานะของลูกหน้ีอ่อนแอมาก ธนาคารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการลดภาระหน้ีของกิจการ เช่น การจ าหน่ายทรัพยสิ์น
บางรายการของลูกหน้ี หรือการแสวงหาผูร่้วมลงทุนใหม่ เป็นตน้ รวมทั้งธนาคารอาจตอ้งพิจารณาลดหน้ีให้ลูกคา้ หรือรับ
โอนสินทรัพย ์หรือแปลงหน้ีเป็นทุน ควบคู่กบัการก าหนดตารางการช าระหน้ีใหม่ ทั้งน้ีส าหรับกรณีท่ีลูกคา้ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ธนาคารจะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้จ านวน 48,254 ลา้นบาท  

 ตารางแสดงสินเช่ือท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี แยกตามวธีิการปรับโครงสร้างหน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 

 จ านวนราย 
ภาระหนีก่้อนปรับ 
โครงสร้างหนี ้ จ านวนราย 

ภาระหนีก่้อนปรับ
โครงสร้างหนี ้

รับโอนสินทรัพย ์ 21 910 10 278 
การปรับโครงสร้างหน้ีหลายลกัษณะ 6,118 68,274 6,213 53,490 

รวม 6,139 69,184 6,223 53,768 

การปรับโครงสร้างหน้ีในปี 2562 มีอายสุญัญาถวัเฉล่ีย 5 ปี และมีจ านวนหน้ีตามบญัชีหลงัปรับโครงสร้างหน้ี 
ณ วนัท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 69,184 ลา้นบาท 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีดอกเบ้ียรับจากหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ จ านวน 3,036 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีไดป้รับโครงสร้างหน้ีแลว้ 
จ านวน 102,958 ลา้นบาท 

2.3.3 เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนสุทธิ รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทุนสุทธิในบริษทัร่วม จ านวน 817,323 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 ของ
สินทรัพยร์วม โดยหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 59.6 ส าหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทอ่ืน ประกอบดว้ย ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจต่างประเทศ ตราสารหน้ีภาคเอกชน ตราสารทุน
ในความตอ้งการของตลาด และตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลถือไวเ้พ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของธนาคารโดยสามารถ
นับเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการใชใ้นการก่อภาระผูกพนั
กบัหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ และการท าธุรกรรมการขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาว่าจะซ้ือคืนธนาคารและ
บริษทัยอ่ยมีการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ตราสารหน้ี :       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 486,889 59.6 354,975 54.6 314,541 56.3 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 236,325 28.9 191,523 29.5 131,676 23.6 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7 0.0 - - - - 
รวมตราสารหน้ี 723,207 88.5 546,498 84.1 446,217 79.9 

ตราสารทุน 93,205 11.4 101,199 15.6 110,571 19.8 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 911 0.1 1,737 0.3 1,608 0.3 

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 817,323 100.0 649,434 100.0 558,396 100.0 

2.4 การด ารงเงนิกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายการด ารงเงินกองทุนในอตัราท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารและเพียงพอต่อ
การขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้ งตอ้งไม่ต ่ากว่าอตัราส่วนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด (ดูรายละเอียดในส่วนท่ี 1  
หวัขอ้ท่ี 3. ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เร่ืองความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทุน) 
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2.5 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปี 
     หน่วย : ล้านบาท  

โครงสร้างรายได้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย       
    เงินใหสิ้นเช่ือ 95,994 80.9 93,155 69.7 93,131 76.7 
    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,431 4.6 9,101 6.8 8,397 6.9 
    เงินลงทุนและอ่ืน ๆ 11,098 9.3 10,309 7.7 9,253 7.7 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 112,523 94.8 112,565 84.2 110,781 91.3 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35,477 29.9 41,494 31.0 39,405 32.5 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 77,046 64.9 71,071 53.1 71,376 58.8 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย       
    รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,711 20.8 28,504 21.3 27,590 22.7 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน         11,058 9.3 - - - - 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - - 7,848 5.9 8,300 6.8 
    ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,512 2.1 19,765 14.8 8,009 6.6 
    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (14) 0.0 93 0.1 78 0.1 
    ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 734 0.6 2,134 1.6 1,049 0.9 
    รายไดจ้ากเงินปันผล 2,039 1.7 3,769 2.8 3,781 3.1 
    รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 642 0.6 562 0.4 1,218 1.0 

รวมรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 41,682 35.1 62,675 46.9 50,025 41.2 

รายได้จากการด าเนินงาน 118,728 100.0 133,746 100.0 121,401 100.0 
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3. ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 
โดยได้มีการก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงแต่ละด้าน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกก ากบัดูแลการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ในช่วงท่ีผา่นมา ธนาคารไดว้เิคราะห์ถึงปัจจยัความเส่ียงส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจการเงิน และน ามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานเทียบเคียงระดบั
สากล  และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์Basel 

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง มีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ก าหนดกลยทุธ์
ในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามความเส่ียงของธนาคารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบด้วย การระบุความเส่ียงส าคัญซ่ึงจะส่งผลอย่างมี
นยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเส่ียงแต่ละประเภท การติดตามและควบคุมความเส่ียงให้
อยู่ภายในระดบัท่ีเหมาะสม และการรายงานความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบเพ่ือให้สามารถบริหาร 
และ/หรือจดัการความเส่ียงไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

หลกัการส าคญัของการบริหารความเส่ียงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานธุรกิจ ซ่ึงด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง และให้ความเส่ียงอยูภ่ายในขอบเขต
ท่ีไดรั้บการอนุมติั ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโยบายความเส่ียงโดยรวมของธนาคารท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีติดตามและควบคุมความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

ภาวะแวดลอ้มและความเส่ียงส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการ
บริหารจดัการความเส่ียงแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

 3.1 ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทย 

หน่ึงในปัจจยัเส่ียงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ท่ียงัแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระลอก ๆ  ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย แมว้า่การพฒันาวคัซีน
จะประสบความส าเร็จในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา แต่กระบวนการกระจายวคัซีนยงัด าเนินไปอย่างล่าช้าและจ ากัดอยู่เฉพาะ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นส่วนมาก ทั้งยงัมีความไม่แน่นอนของประสิทธิผลของวคัซีนในการป้องกนัโควิด-19 ท่ีกลายพนัธ์ุ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกรอบ น าไปสู่การประกาศใชม้าตรการควบคุมการระบาดต่าง ๆ  เช่น การ
จ ากดัการเดินทาง การห้ามเดินทางขา้มประเทศ และการห้ามออกนอกเคหะสถานในยามวิกาลอีกคร้ังในบางประเทศ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ หยุดชะงกั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริโภคภาคเอกชน และการท่องเท่ียว และท าให้
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ตอ้งกูเ้งินเพ่ือใชม้าตรการทางการคลงัในการกระตุน้เศรษฐกิจ มีระดบัหน้ีสาธารณะท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อนัจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการใชจ่้ายของภาครัฐเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากน้ี มาตรการท่ีเขม้งวดดงักล่าว ยงั
ส่งผลให้ธุรกิจบางส่วนประสบกับปัญหาสภาพคล่อง บางส่วนมีปัญหาถึงขั้นลม้ละลาย ซ่ึงจะส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต่อไป 

ความไม่แน่นอนของนโยบายการคา้และห่วงโซ่การผลิตระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางการคา้ของ
สหรัฐอเมริกาและจีน เป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกอีกประการหน่ึง การท่ีนายโจ ไบเดน เขา้รับ
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ต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา จะไดส่้งผลให้ความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสองประเทศมี
ความรุนแรงลดลง โดยนโยบายทางการคา้ของสหรัฐอเมริกาจะเปล่ียนแปลงไปสู่การสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี 
แทนการด าเนินนโยบายกีดกนัทางการคา้แบบเดิมท่ีสหรัฐอเมริกาเคยด าเนินการมาในยคุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ 
อยา่งไรก็ตาม จากการแข่งขนัเพ่ือเป็นผูน้ าของเศรษฐกิจโลกระหว่างสองประเทศจะยงัด าเนินต่อไป และเป็นชนวน
สร้างความขดัแยง้กระทบต่อระบบการคา้โลกเป็นระยะ ๆ นอกจากน้ี ยงัมีความไม่แน่นอนในการเปล่ียนแปลงของห่วง
โซ่การผลิตโลกท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองจากสงครามการคา้ในช่วงท่ีผา่นมา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ท่ีจะส่งผลต่อการเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตของโลก 

ปัจจยัเส่ียงอีกประการต่อการเติบโตของเศรษฐกิจคือความไม่แน่นอนดา้นภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนใน
ขั้นตอนการออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัรเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้ความเช่ือมัน่ทัว่โลกลดลง แมใ้นช่วง
ปลายปีท่ีผา่นมา สหราชอาณาจกัรจะสามารถบรรลุขอ้ตกลงกบัสหภาพยโุรปไดส้ าเร็จ แต่ธนาคารยงัคงตอ้งจบัตามอง
การเจรจาขอ้ตกลงระหวา่งสหราชอาณาจกัรกบัประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป นอกจากน้ี ยงัมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอีก
หลายประการท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อเศรษฐกิจโลก อาทิ ความขดัแยง้ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง กิจกรรมทางการประทว้ง
ในประเทศต่าง ๆ และการหมดวาระการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีเยอรมนี นางองัเกลา แมร์เคิล ซ่ึงจะส่งผลต่อ
อนาคตของทั้งภูมิภาคต่อไป 

เศรษฐกิจในประเทศของไทย ยงัคงเผชิญความเส่ียงจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ียงัคงอยูใ่นระดบัต ่าและการ
บริโภคภาคเอกชนท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่
ของนกัลงทุนและผูบ้ริโภค กอปรกบัภาคการท่องเท่ียวท่ียงัไม่สามารถกลบัสู่ภาวะปกติท าใหเ้ศรษฐกิจไทยจะยงัคงฟ้ืน
ตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปต่อไป นอกจากน้ีการแข็งค่าของเงินบาทก็เป็นอีกปัจจยัเส่ียงท่ีอาจซ ้ าเติมความเปราะบางของ
สถานการณ์เศรษฐกิจช่วงน้ี ทา้ยท่ีสุดภาระหน้ีครัวเรือนท่ีสูงข้ึนแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ก็จะยงัส่งผลทางลบ
ต่อการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีรายไดป้านกลางถึงนอ้ยท่ีจะไดรั้บผลกระทบรุนแรงกวา่ 

ทั้งน้ี ในการบริหารความเส่ียงอนัเกิดจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอนัอาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถในการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ ธนาคารจึงไดจ้ดัท ากระบวนการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารดูแลความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ การติดตามสถานการณ์และการดูแลลูกคา้
รวมถึงมีสอบทานคุณภาพของสินเช่ือกบัลูกหน้ีอยา่งใกลชิ้ด การประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่ง
สม ่าเสมอ อีกทั้งยงัมีการจดัท ากระบวนการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนดงักล่าว โดยมีการตั้งส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิต และการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ธนาคารมีระดบั
ของเงินกองทุนเพียงพอ นอกจากน้ี ธนาคารมีการจดัท าแผนล่วงหนา้รองรับการเสริมสร้างความมัน่คงและแกไ้ขปัญหา
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ ตามหลกัความระมดัระวงั
อยา่งต่อเน่ือง 

 3.2 การเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงาน 

- หลกัเกณฑ์ Basel III 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้ าหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยต์ามหลกัเกณฑ ์
Basel III ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการด ารงเงินกองทุนและการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมาใชต้ั้งแต่ปี 2556 
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ในส่วนของการก ากบัดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งด ารง
เงินกองทุนเพ่ิมข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เพียงพอท่ีจะรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การปรับปรุงท่ีส าคญั ได้แก่ การก าหนด
อตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าข้ึนมาใหม่ การเพ่ิมคุณภาพเงินกองทุนให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึน การปรับปรุงการค านวณ
สินทรัพยเ์ส่ียงใหส้ะทอ้นความเส่ียงท่ีแทจ้ริง และครอบคลุมธุรกรรมไดค้รบถว้นยิง่ข้ึน  โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยด์ ารงเงินกองทุนเพ่ิมเติมในส่วนของ Capital Conservation Buffer อีกมากกวา่ร้อยละ 2.50 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป รวมทั้ งก าหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อความเส่ียงเชิง
ระบบตอ้งด ารงเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1) เพื่อรองรับความเสียหาย (Higher 
Loss Absorbency) เพ่ิมเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าอีกร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น
ตน้ไป ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรับเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมดงักล่าวแลว้ 

ส่วนหลกัเกณฑ์การด ารง Leverage Ratio เพื่อควบคุมปริมาณการท าธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเ์พื่อมิให้มี
การขยายสินทรัพยแ์ละรายการนอกงบดุลมากเกินไป โดยก าหนดให้ตอ้งด ารงเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยแ์ละ
รายการนอกงบดุล ขั้นต ่าเท่ากบัร้อยละ 3 ซ่ึงคาดว่าจะใชใ้นปี 2566 นั้น ธนาคารไดมี้การเตรียมความพร้อมรองรับ
หลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้  

ส าหรับหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเชิงปริมาณภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III นั้น ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดก้ าหนดให้ธนาคารพาณิชยถื์อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  โดย
ให้ด ารง LCR ขั้นต ่าร้อยละ 60 ในปี 2559 และด ารงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนเป็นร้อยละ 100 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 ส่วนหลกัเกณฑก์ารด ารงแหล่งท่ีมาของเงินให้สอดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงิน หรือ Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชยด์ ารง NSFR ขั้นต ่าร้อยละ 100 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงอตัราส่วนทั้งสอง
เกินกวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้

นอกเหนือไปจากการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 
ธนาคารยงัคงตอ้งติดตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลความเส่ียง ทั้งท่ี Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
และ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ มีการประกาศใชแ้ลว้ แต่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพ่ือน ามาก าหนดใชใ้นประเทศไทย เช่น เกณฑใ์นการด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจ
เกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) และเกณฑก์ารก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชี
เพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) เป็นตน้  และหลกัเกณฑท่ี์ BCBS คาดวา่จะมีการประกาศใช้
ในอนาคต อาทิ หลกัเกณฑก์ารค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต (Basel III : Finalising post-crisis reforms) เป็นตน้ ซ่ึง
หลกัเกณฑเ์หล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงเงินกองทุนและการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงมีการติดตาม
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และก าหนดการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการใชต้่อไป 

 

 



     แบบ 56-1 

 3 - 4 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 

งบการเงินของธนาคารจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting 
Standard: TFRS) ปัจจุบนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้นจดัท าข้ึนตามเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standard : IFRS) ซ่ึง TFRS จะมีผลบงัคบั
ใชภ้ายใน 1 ปีนับจากวนัท่ีถือปฏิบติัของ IFRS ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
น ามาใชค้ร้ังแรก 2 ปีหลงัจากวนัท่ีถือปฏิบติัของ IFRS  

นับแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 TFRS ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดย IFRS - Bound 
Volume 2019 โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับธนาคารซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงในหลกัการท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน โดยให้
พิจารณาจากลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบธุรกิจของกิจการ (Business Model) เป็นส าคญั ขยาย
ขอบเขตรายการท่ีตอ้งพิจารณาการกนัส ารองดอ้ยค่าดา้นเครดิตโดยครอบคลุมถึงภาระผกูพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือ และสญัญา
ค ้ าประกันทางการเงิน และรองรับการกันส ารองเผื่อความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคต 
(Expected Credit Loss) ซ่ึงท าให้ธนาคารตอ้งมีการกนัส ารองเผื่อความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตั้งแต่วนัแรกท่ีท า
รายการแทนการกันส ารองในเวลาต่อมาเฉพาะเม่ือพบเหตุบ่งช้ีของการด้อยค่า (Incurred Loss) การกันส ารองให้
ค  านวณจากสถิติค่าความเสียหายในอดีต โดยปราศจากความอคติหรือไม่ล าเอียงจากค่าความเป็นจริง (Unbiased) และ
พิจารณาโดยการคาดการณ์ไปข้างหน้า (Forward-looking) ถึงสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยต้อง
คาดการณ์ความเสียหายไปจนตลอดอายขุองรายการ (Lifetime) ท าให้ค่าใชจ่้ายดอ้ยค่าดา้นเครดิตในแต่ละรอบบญัชี 
อาจมีความผนัผวนและเป็นไปตามโมเดลท่ีค านวณได ้นอกจากน้ี ก าหนดหลกัเกณฑก์ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดย
ให้อิงกับนโยบายในการบริหารความเส่ียงของแต่ละกิจการเป็นส าคญั รวมถึงก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความมีนยัส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวมีผลกระทบตอ่สถาบนัการเงิน โดยเฉพาะ
ในดา้นธุรกรรมการใหสิ้นเช่ือ และการบริหารความเส่ียง ส่วนผลกระทบต่องบการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในคร้ังแรกไดส้รุปไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

มาตรฐานฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ในเร่ืองเดียวกนั โดยน าเสนอวธีิการบญัชีเดียวส าหรับ
ผูเ้ช่า (A Single Lessee Accounting Model) มาใช้ โดยผูเ้ช่าจะตอ้งบันทึกสัญญาเช่าระยะยาวเข้าในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็นสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์(Right-of-use Asset) และหน้ีสินตามสัญญาเช่า (Lease Liability) อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากผูใ้หเ้ช่ายงัคงบนัทึกบญัชีสญัญาเช่าโดยแยก
เป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ผลกระทบต่องบการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัในคร้ังแรกไดส้รุปไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4 
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3.3 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นเช่ือ การลงทุน และการก่อภาระผกูพนั เช่น ลูกหน้ีไม่สามารถช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตามท่ีตก
ลงไวก้บัธนาคาร เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเส่ียงดา้นการกระจุกตวัของเงินให้สินเช่ือ 
ซ่ึงประกอบด้วย การกระจุกตัวของลูกหน้ีรายใหญ่ การกระจุกตัวภาคธุรกิจ และ Country and Transfer โดย
กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวอยูภ่ายใตห้น่วยงานบริหาร Portfolio 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นเครดิต ไดแ้ก่ ประเด็นความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ช าระคืนอย่างครบถว้นของลูกหน้ี รวมถึงปัจจยัอ่ืนอนัอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแกปั้ญหาหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคาร 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัในช่วงปี 2563-2564 คือ วิกฤติปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ
ให้เกิดการหยดุชะงกัของอุปสงคแ์ละห่วงโซ่อุปทานทัว่โลก เน่ืองจากประเทศต่าง ๆ ไดด้ าเนินมาตรการป้องกนัหรือ
ลดปัญหาการระบาดของโรค โดยให้ประชาชนหลีกเล่ียงหรือระงบัการเดินทางเพ่ือพบปะกนั จนส่งผลให้เศรษฐกิจ
โลกเขา้สู่ภาวะถดถอยไปทัว่โลก ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาให้เศรษฐกิจโลกให้กลบัไปสู่ภาวะปกตินั้นตอ้งใชเ้วลาและไม่
สามารถคาดการส้ินสุดของวกิฤติคร้ังน้ีได ้

ความเส่ียงของเศรษฐกิจไทยยงัอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาภาคต่างประเทศเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและการส่งออกท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤติคร้ังน้ี ประกอบกบัโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมโลกไดป้รับเปล่ียนเขา้สู่การเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ิม
สูงข้ึน มีแนวโน้มซ ้ าเติมปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
นอกจากน้ีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน ซ่ึงยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากก าลงั
ซ้ือท่ีลดลง เน่ืองมาจากภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้น เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจึงตอ้งพ่ึงพาการบริโภค
และการลงทุนของภาครัฐเป็นส าคญั 

จากปัจจยัทั้งหมดขา้งตน้ การด าเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป จึงตอ้งให้ความส าคญักบัการติดตาม
ความเส่ียงของลูกหน้ีหรือคู่สัญญาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งใกลชิ้ด อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและปรับลดความความเส่ียงกบั
ลูกหน้ีหรือคู่สญัญาบางรายท่ีไดรั้บผลกระทบจากจากวกิฤติในคร้ังน้ี 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต  ธนาคารไดก้ าหนดกระบวนการอ านวยสินเช่ือโดยครอบคลุมถึงการ
ก าหนดนโยบายสินเช่ือ การจดัระดับความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้  ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและอ านาจในการ
อนุมติัสินเช่ือตามระดบัต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ และ/หรือขนาดของวงเงิน  เป็นตน้ ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจ
โดยทัว่ไป ธนาคารจะพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้ประเมินความสามารถในการช าระคืนเงินกูจ้ากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน ความเป็นไปไดท้างธุรกิจ ความสามารถของผูบ้ริหาร ตลอดจนหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และจดัให้มี
การทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดบัความเส่ียงของสินเช่ือเป็นประจ า โดยธนาคารไดจ้ดัตั้งสายงานเพ่ือติดตามดูแล และ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สายบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีวิเคราะห์และรายงานสถานะความเส่ียงของธนาคารในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเส่ียงโดยรวมของ
ธนาคาร และเพ่ือรองรับกฎเกณฑใ์หม่ ๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเส่ียงดา้น
ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 
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• สายบริหารสินเช่ือ ท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต โดยก ากบัดูแลและติดตามการอ านวยสินเช่ือให้
เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร สายงานน้ีประกอบดว้ย หน่วยงานต่าง ๆ คือ หน่วยงานนโยบาย
สินเช่ือ หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ หน่วยงานบริหาร Portfolio หน่วยงานสอบทานสินทรัพยเ์ส่ียง 
หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ หน่วยงานประนอมหน้ีและกฎหมาย และหน่วยงานทรัพยสิ์น ซ่ึงแต่ละ
หน่วยงานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

- หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ มีหน้าท่ีดูแลโครงสร้างนโยบายสินเช่ือ ประสานงานในการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง และเผยแพร่นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเช่ือ ติดตามดูแลกรณีไม่เขา้เกณฑ์
ของนโยบายสินเช่ือ และรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเช่ือ 

- หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ มีหน้าท่ีกลัน่กรองสินเช่ือท่ีน าเสนอโดยสายธุรกิจต่าง ๆ ดูแลให้การ
อ านวยสินเช่ือเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ มีโครงสร้างสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ทบทวนผลการจดัระดบัความเส่ียงสินเช่ือของลูกคา้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมสินเช่ือท่ีดี 
และกระบวนการอ านวยสินเช่ือมีระบบและเช่ือถือได ้

- หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าท่ีวิเคราะห์และเสนอแนะการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ 
Portfolio การก าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส ารองหน้ีสูญในระดบั Portfolio 
พฒันาและดูแลเคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือ สร้างฐานขอ้มูลดา้น
สินเช่ือ ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียง มีหนา้ท่ีสอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ 
ประเมินความเพียงพอของการตั้งส ารองหน้ีสูญ และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบ 
และมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ 

- หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ มีหนา้ท่ีดูแลบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพ ก าหนดกลยทุธ์พร้อมทั้ง
ด าเนินการแกไ้ขและการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

- หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหนา้ท่ีด าเนินการให้มีการฟ้องร้อง หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือยดึทรัพยข์ายทอดตลาด 

- หน่วยงานทรัพย์สิน  ท าหน้าท่ีบริหารและขายทรัพยสิ์นรอการขายท่ีได้รับมาจากกระบวนการ
ประนอมหน้ีและการฟ้องร้อง 

ส าหรับกระบวนการในการอ านวยสินเช่ือ สายสินเช่ือจะเป็นผูพ้ิจารณาน าเสนอขออนุมัติสินเช่ือ และ
หน่วยงานกลัน่กรองสินเช่ือพิจารณาค าขอดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การอ านวยสินเช่ือรวมถึงพิจารณาความ
เส่ียงตามท่ีก าหนดไว ้เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ การจดัระดบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือ และการประเมินมูลค่า
หลกัประกนั เป็นตน้ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงในการอ านวยสินเช่ือ ในส่วนของสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ธนาคารมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงท าหน้าท่ีในการติดตามแกไ้ขหน้ีดงักล่าว นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีหน่วยงานอิสระท่ี
เก่ียวขอ้งท าหน้าท่ีในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ ประเมินความเพียงพอของการ
ส ารองหน้ีสูญในกรณีท่ีเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
การพิจารณาสินเช่ือ โครงสร้าง Portfolio ท่ีเหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ 
(Stress Testing) ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคลอ้งตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งน้ี การ
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ด าเนินการดงักล่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะรายงานผลต่อผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ก ากบัความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

ธนาคารมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น การก าหนดเพดานของ
ผลรวมของจ านวนเงินท่ีใหสิ้นเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งในลกัษณะกลุ่มลูกคา้ กลุ่มอุตสาหกรรม และระดบัประเทศคู่สญัญา เพ่ือเป็นการจ ากดัความสูญเสียของ
เงินกองทุนโดยรวม ในกรณีท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าวไดรั้บผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 
นอกจากน้ี ธนาคารไดมี้การติดตามการกระจุกตวัของกลุ่มสินเช่ือรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศคู่สัญญา 
และรายงานต่อฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริหารของธนาคาร และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึง
การก าหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าในภาวะวิกฤติจะมี
เงินกองทุนเพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งแขง็แกร่งต่อไป 

ธนาคารไดมี้การจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกรุงเทพ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด ซ่ึงนโยบายดงักล่าวครอบคลุมถึงการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรมระหวา่งกนัภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกรุงเทพ โดยก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม ติดตามปริมาณ
ธุรกรรมใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษทัแม่) ก าหนด และสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการ
จดัท ารายงานขอ้มูลการท าธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการก ากับความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถติดตามแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดก่้อนท่ีจะเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงข้ึน 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงแสดงว่าธนาคารมีความมัน่คงเม่ือ
เทียบกบัอุตสาหกรรม โดยมีการตั้งเงินส ารองเพ่ือรองรับความเสียหายจากความเส่ียงดา้นสินเช่ืออย่างเพียงพอ โดย
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
อตัราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตต่อสินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ* 8.2% 8.4% 
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.9% 0.5% 
อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม** 3.9% 3.4% 
อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.2% 0.2% 
อตัราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต*/** 186.8% 220.2% 

*   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ค านวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของเงินใหสิ้นเช่ือและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้งภาระ
ผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาค ้าประกนัทางการเงิน (ก่อนการเร่ิมใช ้TFRS 9 ค านวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของเงินใหสิ้นเช่ือ) 

** รวมเงินใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

นอกจากน้ี การเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน” (TFRS9) ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารกนัเงินส ารองจากเดิมท่ีใชแ้นวคิด Incurred Loss หรือส ารองจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ เป็นแนวคิด Expected Loss หรือส ารองเผื่อความเสียหายท่ี “คาดว่า” จะเกิดข้ึนหรืออาจ
เกิดข้ึน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน ซ่ึงหมายความวา่ แมลู้กหน้ีจะยงัไม่เร่ิมตน้คา้งช าระ 
แต่หากพบขอ้บ่งช้ีวา่ลูกหน้ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยา่งมีนัยส าคญั หลกัการใหม่น้ีก าหนดให้ตอ้งกนั
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เงินส ารองหรือค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (Expected Credit Loss) เพื่อรองรับความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการ
ท่ีลูกหน้ีอาจผิดนัดช าระในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงตลอดอายุสัญญาท่ีเหลืออยูข่องสินเช่ือนั้น รวมถึงก าหนดให้แต่ละ
ธนาคารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต ภายใตส้มมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีอาจมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ขณะ อนัอาจส่งผลให้ปริมาณการกนัส ารองมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลาถึงแมว้า่คุณภาพสินทรัพยโ์ดยรวม
ของธนาคารไม่มีการเปล่ียนแปลง 

การจดัชั้นหน้ีตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป จึงเปล่ียนแปลงเป็นการจดัชั้น 3 ระดบั หรือ 3 Stage สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยท่ี Stage 1 (Performing) คือ ลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตไม่เปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั  Stage 2 (Under-Performing) คือ ลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และ Stage 3 
(Non-Performing) คือ กลุ่มลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าหรือเป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ ซ่ึงจากความเขม้งวดของหลกัเกณฑ์ท่ี
เพ่ิมข้ึนดงักล่าว ส่งผลให้นิยามของลูกหน้ี Stage 2 (Under-Performing) มีขอบเขตท่ีกวา้งกว่าลูกหน้ีชั้นควรระวงัเป็น
พิเศษ (Special Mention : SM) โดยหมายรวมถึงลูกหน้ีท่ียงัไม่เร่ิมตน้มีการคา้งช าระดว้ย จึงอาจเป็นไปไดท่ี้จะเห็นการ
เปล่ียนแปลงของการจดัชั้นดงักล่าวอนัเป็นผลมาจากการปรับปรุงของมาตรฐานฯ ขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วน
คุณภาพสินทรัพย ์ ทั้ งน้ี ธนาคารไดด้ าเนินการติดตามความเส่ียงของลูกหน้ีหรือคู่สัญญาอย่างใกลชิ้ด ตามหลกัการ
บริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร 

อยา่งไรก็ตาม ภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบนั รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในวงกวา้ง อนัน าไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สินเช่ือโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารยงัคงให้ความส าคญัในการดูแลกระบวนการอ านวยสินเช่ือและการ
ติดตามความเส่ียงของลูกหน้ี ควบคู่ไปกบัการรักษาระดบัเงินส ารองหรือค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตให้อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าว ซ่ึงจะสามารถรองรับความ
ตอ้งการดา้นสินเช่ือของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนท่ีเร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน อนัส่งเสริมต่อการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่อไป 

ความเส่ียงด้านการกระจุกตวัของเงนิให้สินเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการกระจุกตวัของเงินใหสิ้นเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารให้สินเช่ือ ลงทุน 

ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกหน้ี หรือภาคธุรกิจใดเป็นจ านวนสูงมาก ซ่ึง
หากเกิดความเสียหายข้ึนจะส่งผลต่อฐานะและความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคญั โดย
สามารถแบ่งความเส่ียงดา้นการกระจุกตวัของเงินใหสิ้นเช่ือไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การกระจุกตวัของลูกหน้ีรายใหญ่ 
การกระจุกตวัภาคธุรกิจ และ Country and Transfer  

ส าหรับความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของลูกหน้ีรายใหญ่ ธนาคารบริหารความเส่ียงด้านการกระจุกตัว
ประเภทน้ี ดว้ยการควบคุมให้ภาระความเส่ียงของลูกหน้ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือโครงการใดโครงการหน่ึงมีมูลค่ารวม
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และควบคุมให้คู่สัญญาทุกราย ท่ีมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือ เงินลงทุนและ
ภาระผูกพนัของกลุ่มลูกหน้ีท่ีมียอดภาระความเส่ียงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร  ตอ้งมีภาระความ
เส่ียงรวมกนัไม่เกินกวา่ 3 เท่าของเงินกองทุนของธนาคาร ซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับความเส่ียงดา้นการกระจุกตวัภาคธุรกิจ ธนาคารบริหารความเส่ียงดา้นการกระจุกตวัประเภทน้ี ดว้ย
การจดัรวมกลุ่มภาระความเส่ียงให้เป็นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจ ประเมินระดบัความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนในภาวะตกต ่าของแต่ละภาคธุรกิจ แลว้จดัสรรเพดานภาระความเส่ียงให้แก่แต่ละภาคธุรกิจเพ่ือจ ากดัมิให้
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เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกวา่ท่ีธนาคารยอมรับไดห้ากเกิดภาวะตกต ่าข้ึนในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหน่ึง โดย
ธนาคารได้มีการรายงานและทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ธนาคารมีการกระจายตวัของการ
ด าเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจดว้ยสดัส่วนท่ีสนบัสนุนใหธ้นาคารมีการด าเนินงานอยา่งมัน่คง 

ส าหรับความเส่ียง Country and Transfer ธนาคารบริหารความเส่ียงน้ี ดว้ยการประเมินระดบัความเส่ียงใน
กรณีท่ีประเทศคู่สัญญาประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองในระดบัท่ีสูงกว่าปกติ แลว้ก าหนดเพดาน
ภาระความเส่ียงแก่ประเทศคู่สญัญาโดยพิจารณาความจ าเป็นดา้นธุรกิจประกอบดว้ย เพ่ือจ ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อ
เงินกองทุนสูงกวา่ท่ีธนาคารยอมรับหากเกิดเหตุการณ์ในประเทศคู่สญัญาท่ีอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ทางการเงินของ
ธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารไดมี้การติดตาม รายงาน และประเมินระดบัความเส่ียงของประเทศคู่สัญญาหลกัอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ธนาคารสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์และแนวนโยบายไดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการ
กระจายตวัของภาระความเส่ียงในต่างประเทศในระดับท่ีเหมาะสมกับระดับความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจของ
ประเทศคู่สญัญาต่าง ๆ 

3.4 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ของสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนั อนัเกิดจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ราคาตราสาร
ทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงดา้นตลาดของธนาคาร เกิดจากการใหบ้ริการทางการเงินแก่ลูกคา้ และ/หรือสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ 
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือขายตราสารหน้ี รวมถึงการท าธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน (Cross 
Currency Swap) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เป็นตน้ ซ่ึงธนาคารตอ้งบริหารจดัการความ
เส่ียงท่ีเกิดจากธุรกรรมของลูกคา้เหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยการป้องกนัหรือปรับลดความเส่ียง นอกจากนั้น
ความเส่ียงดา้นตลาดยงัเกิดจากฐานะทางสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารเองอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์หลกัในการบริหารความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร คือ การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบายความเส่ียงรวมของธนาคาร ธนาคาร
มีนโยบายในการบริหารความเส่ียง และมีการก าหนดมาตรวดัและเพดานความเส่ียงดา้นตลาดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
และความซบัซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลกัในการบริหาร ติดตาม และ
ควบคุมความเส่ียงดา้นตลาด ประกอบดว้ย 

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าท่ีก าหนดและทบทวน นโยบายและแนวทางการ
บริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุมความ
เส่ียงดา้นตลาดและความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารก าหนด 

• สายบริหารการเงิน มีหน้าท่ีด าเนินกลยทุธ์ทางการคา้โดยการซ้ือขายผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น 
ซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ้ือขายตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ ตลอดจนบริหารความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงบริหารสภาพคล่องของธนาคาร เพ่ือใหร้ะดบัความ
เส่ียงอยูภ่ายใตเ้พดานความเส่ียงตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินก าหนดและ
ธนาคารยอมรับได ้
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• หน่วยงานความเส่ียงด้านตลาด สายบริหารความเส่ียง เป็นผูบ่้งช้ี ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และ
ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงท่ีก าหนด  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นประจ า ตลอดจนน าเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวดั และเพดานความ
เส่ียงใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ แผนธุรกิจ และความซบัซอ้นของธุรกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในปีท่ีผา่นมาการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปทัว่โลกเป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน
โลก ในช่วงไตรมาสท่ี 1 การแพร่ระบาดซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและเร่ิมควบคุมไม่ได้ จนหลายประเทศต้องใช้
มาตรการเวน้ระยะห่างและมาตรการปิดเมืองอยา่งเขม้งวดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ธนาคารกลางหลายแห่งด าเนิน
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน โดยใช้มาตรการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย มาตรการเขา้ซ้ือ
สินทรัพยท์างการเงิน และอดัฉีดสภาพคล่อง เพ่ือประคองเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบ ในช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 ความ
กงัวลวา่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก ส่งผลให้ตลาดการเงินทัว่โลกผนัผวน และเกิดความตอ้งการสภาพคล่อง
สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารกลางหลายแห่งจึงเขา้ช่วยเหลือโดยการอดัฉีดสภาพคล่องสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมเติม
เขา้ไปในตลาด แมว้า่ในไตรมาสท่ีเหลือของปีสถานการณ์ระบาดของไวรัสในหลายประเทศบรรเทาลง และเศรษฐกิจ
โลกเร่ิมฟ้ืนตวัไดแ้ต่ยงัไม่สามารถกลบัไปสู่ระดบัเดียวกนักบัก่อนเกิดการระบาด อีกทั้งยงัมีการระบาดระลอกใหม่ใน
หลายประเทศและท าใหท้างการตอ้งใชม้าตรการปิดเมืองอีก  ธนาคารกลางหลายแห่งจึงมีแนวโนม้คงอตัราดอกเบ้ียใน
ระดบัต ่าต่อไปเป็นเวลานาน 

ปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ียงัคงตอ้งติดตามต่อไป ไดแ้ก่ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงส่งผลให้
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัเผชิญความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ตราบใดท่ีวคัซีนยงัไม่สามารถผลิตหรือกระจายให้กบั
ประชากรโลกไดอ้ยา่งเพียงพอ (2) การด าเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกา ภายใตก้ารบริหารงานของประธานาธิบดีคน
ใหม่ท่ีอาจมีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และความสมัพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งประเทศ (3) ความตึงเครียดทางการคา้ และ
สงครามเทคโนโลยรีะหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา (4) ฐานะขาดดุลทางการคลงัและหน้ีสาธารณะของหลายประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึนมากตั้งแต่มีวิกฤติโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลกั (5) ผลการเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่าง
องักฤษและสหภาพยโุรป หลงั Brexit มีผลอยา่งเป็นทางการ และ (6) สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองของไทยซ่ึง
เป็นความเส่ียงต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ อาจส่งผลต่อความผนัผวน ของการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนระหวา่งประเทศและตลาดการเงิน ส่งผลให้อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย ราคาตราสาร และราคาสินคา้โภค
ภณัฑ ์มีความผนัผวนมากข้ึน 

ธนาคารแบ่งการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดตามวตัถุประสงคข์องการท าธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คือ ความเส่ียง
ดา้นตลาดของฐานะในบญัชีเพื่อการคา้ และความเส่ียงดา้นตลาดของฐานะในบญัชีเพื่อการธนาคาร 

3.4.1 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือการค้า 

ฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้ คือ ฐานะของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีธนาคารถือครองไวใ้นระยะสั้น โดยมีเจตนาเพ่ือคา้ 
เพ่ือขายต่อ เพ่ือหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของราคา หรือเพ่ือหาก าไรจากความแตกต่างของราคาในหลายตลาด 
(Arbitrage) รวมทั้งเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของฐานะอ่ืน ๆ ในบญัชีเพ่ือการคา้ ความเส่ียงดา้นตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือ
การคา้ท่ีส าคญัของธนาคาร ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการคา้ เกิดจากการท่ีธนาคารถือครองธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อตัราดอกเบ้ียโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคา้ ท าก าไรในระยะสั้น หรือเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้ เช่น 
ธุรกรรมตราสารหน้ี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหรือสกลุเงิน เป็นตน้ 
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การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะท่ีธนาคารถือครองและอาจเกิดผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราดอกเบ้ียได ้

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน เกิดจากการท่ีธนาคารมีการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกลุใดสกลุหน่ึง เช่น การท าธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน 
การให้สินเช่ือ การกูย้ืม การก่อภาระผูกพนั รวมถึงการใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 
เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

ธนาคารมีการก าหนดเพดานความเส่ียงเพ่ือใชค้วบคุมความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีเพ่ือการคา้ ไดแ้ก่ Value-at-Risk 
Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีการติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงต่อฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง เป็นประจ า Value-at-Risk (VaR) เป็นมาตรวดัท่ีใชห้ลกัการทาง
สถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัเส่ียงและราคาต่าง ๆ ภายใตร้ะยะเวลา
และระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด  

นอกจากการติดตามและควบคุมความเส่ียงขา้งตน้แลว้ ธนาคารจดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ ส าหรับฐานะใน
บญัชีเพ่ือการคา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง เพ่ือใชป้ระเมินความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวน
มากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพ่ือให้ธนาคารเขา้ใจฐานะความเส่ียง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจดัการ
ความเส่ียงดา้นตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 

ส าหรับฐานะในบญัชีเพื่อการคา้ของธนาคารในปี 2563 ค่าเฉล่ียของ VaR ระยะเวลา 1 วนั จากการประเมินดว้ย
วธีิ Historical Simulation ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เท่ากบั 500 ลา้นบาท 

3.4.2 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

ธนาคารมีความเส่ียงดา้นตลาดจากฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคารจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและ
ราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรัพย ์หน้ีสิน 
และรายการนอกงบดุลท่ีอยูใ่นบญัชีเพ่ือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียหรือการครบก าหนดสญัญา
ไม่ตรงกัน หรือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่สอดคลอ้งกัน และมี
ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ และ/หรือมูลค่าของผูถื้อหุน้   

ในการควบคุมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ธนาคารก าหนดเพดานความเส่ียงของ
ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของส่วนของผูถื้อหุ้น (Economic Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทุกประเภทเพ่ิมข้ึนและลดลงทนัทีร้อยละ 1.00  

ธนาคารบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยการปรับโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้สอดคลอ้ง
กับทิศทางของอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดการณ์ในอนาคต โดยค านึงถึงรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนไป และอาจใชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกุลเงิน เป็นตน้ ในการป้องกันหรือปรับลดความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียให้อยู่ภายในเพดานความเส่ียง ตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินก าหนด นอกจากนั้น ธนาคารจดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ
ส าหรับความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง เพ่ือสะท้อนจุดอ่อนหรือ
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์จ าลองภาวะวิกฤติต่าง ๆ และน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปปรับปรุงการบริหาร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้สอดคลอ้งกบัภาวะแวดลอ้มของธุรกิจ เพ่ือให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายไดต้ามแผน
ธุรกิจและมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 ต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในระดบักลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

สกลุเงนิ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินบาท (1,713) (123) 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 1,084 1,802 
เงินสกุลอ่ืน 683 521 
รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 55 2,200 

(2) ความเส่ียงของฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุน 

ความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ของตราสารทุน และมีผลท าใหฐ้านะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคาร 

ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างรายไดท้ั้งในรูปของ
เงินปันผล  ก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าในระยะปานกลางและระยะยาว และเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจหลกั
ของธนาคารดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และสร้างเครือข่ายกบัพนัธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพ่ือรับ
ช าระหน้ีคืนในรูปของหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารมีความเส่ียงจากการลงทุนในฐานะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนทั้ งในและต่างประเทศ และการลงทุนในสินทรัพยห์ลากหลายประเภทมากข้ึนเพ่ือกระจาย
ความเส่ียง สร้างโอกาสในการเพ่ิมผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาของตลาดทุนไทย เช่น กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นตน้  

ธนาคารก าหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียงในตราสารทุนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน โดยก าหนดวธีิการประเมินความเส่ียงแยก
ตามประเภทของตราสารทุน มีการจดัท าการทดสอบภาวะวกิฤติอยา่งนอ้ยรายไตรมาส เพ่ือประเมินผลขาดทุนสูงสุดท่ี
อาจเกิดข้ึนในภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวนมากกวา่ปกติ และมีการควบคุมสดัส่วนของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน
ต่อเงินกองทุนใหอ้ยูภ่ายในเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และเกณฑภ์ายในของธนาคาร 

 3.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถช าระหน้ีสินและภาระ
ผูกพนัตามสัญญา วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุนท่ีเหมาะสม
และเพียงพอท่ีจะช าระภาระผูกพนัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ในขณะเดียวกนั ยงัสามารถน าเงินทุนไปบริหารเพ่ือให้
เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสมในภาวะท่ีตลาดเอ้ืออ านวยดว้ย 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีส าคญัของธนาคาร ไดแ้ก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใชไ้ปของ
เงินทุนของธนาคาร การแข่งขนัของธนาคารพาณิชยร์วมถึงผูเ้ล่นท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยเ์พ่ือเพ่ิมฐานเงินฝากโดยเฉพาะ
เงินฝากท่ีมีตน้ทุนต ่าและเงินฝากลูกคา้รายย่อย โดยเฉพาะการแข่งขนัให้บริการเงินฝากดิจิทลัดว้ยการเปิดบญัชีผ่าน
ช่องทางออนไลน์ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในภาวะอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า และการขยายตวัของสินทรัพยใ์นสกลุเงินต่างประเทศของธนาคาร  
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ธนาคารบริหารความเส่ียงสภาพคล่องตามนโยบายและหลกัการท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เป็นผูก้  าหนด และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องและกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของทางการ โดยมี
สายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลกัท าหน้าท่ีบริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ าวนั ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน และการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึง
ด าเนินกลยทุธ์การบริหารสภาพคล่องตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินก าหนด หน่วยงาน
ความเส่ียงดา้นตลาด สายบริหารความเส่ียง เป็นผูบ่้งช้ี ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเส่ียงให้อยู่
ภายใตเ้พดานความเส่ียงท่ีก าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นประจ า อย่างน้อย
เดือนละคร้ัง 

ธนาคารจดัใหมี้แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลกัของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา้ ซ่ึง
มีการกระจายตวัดีทั้งในดา้นประเภทลูกคา้ผูฝ้าก ประเภทเงินรับฝาก และอายคุรบก าหนด นอกจากน้ี ธนาคารบริหาร
สภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซ่ึงรวมถึงตลาดซ้ือขายล่วงหน้าและตลาดซ้ือคืน 
(Swap and Repurchase Market) โดยอาจด าเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลกั เช่น สกุลเงินบาท และ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตน้ ธนาคารมุ่งด าเนินการให้มีตน้ทุนและมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเหมาะสมตาม
สภาพตลาดและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยมีการบริหารฐานะสภาพคล่องอยา่งใกลชิ้ดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากต่างประเทศ เพ่ือใชใ้นการอ านวย
สินเช่ือสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกคา้ของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม
เงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

นอกจากแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายแลว้ ธนาคารจดัใหมี้สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปล่ียนเป็น
เงินสดไดเ้ม่ือตอ้งการ เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับการจ่ายคืนหน้ีสินและภาระผกูพนัและด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืนทั้งใน
ภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารด ารงอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานก ากบัดูแลในแต่ละประเทศท่ีธนาคารมีการด าเนินงานประกอบการ และตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินก าหนด 

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องโดยใช้มาตรวดัและเพดานความเส่ียง
ประเภทต่าง ๆ เช่น อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทั้งในภาวะปกติและภาวะวกิฤติ มาตรวดั 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) เป็นตน้ LCR เฉล่ียของธนาคารในไตรมาสท่ี 4 ปี 
2563 ซ่ึงค านวณจากขอ้มูลส้ินเดือนในระหว่างไตรมาส เท่ากบัร้อยละ 291 เกินกวา่ LCR ขั้นต ่าตามเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนดท่ีร้อยละ 100  

ธนาคารมีการก าหนดสัญญาณเตือนภยัดา้นสภาพคล่อง เพ่ือให้ธนาคารไดต้ระหนักถึงการก่อตวัของวิกฤติ
สภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานะของธนาคารและปัจจยัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของภาวะ
แวดลอ้มภายนอก เพ่ือให้ธนาคารสามารถป้องกนัและบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งทนัท่วงที ธนาคารมีการทดสอบภาวะ
วิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยก าหนดสถานการณ์จ าลองภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งจากปัจจยั
ภายในและภายนอก ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ (1) ภาวะวิกฤติท่ีเกิดกบัธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติท่ีเกิดกับ
ระบบสถาบนัการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติท่ีเกิดจากทั้ง 2 ปัจจยัขา้งตน้
พร้อมกนั ในแต่ละสถานการณ์จ าลองจะมีการสมมติใหก้ระแสเงินสดรับ-จ่ายมีความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกคา้
ถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมากกวา่ปกติ ธนาคารไม่สามารถเขา้ถึงตลาดเงิน สินทรัพยท่ี์
มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลงและท าให้ตอ้งขายในราคาต ่ากว่าราคาตลาด ภาระในการสนับสนุน
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บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นตน้ จากผลการทดสอบภาวะวกิฤติสภาพคล่องในปี 2563 แสดงใหเ้ห็นวา่ธนาคาร
ยงัมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอท่ีจะรองรับภาวะวกิฤติสภาพคล่องไดท้ั้ง 3 กรณี  

ธนาคารมีการจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพ่ือรองรับในกรณี เกิดวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity 
Contingency Plan) ท่ีก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาณ
เตือนภยัภาวะวิกฤติสภาพคล่อง ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทนัท่วงที และประสบความส าเร็จในการแกไ้ขสถานการณ์ใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้น ธนาคารมี Global Medium 
Term Notes (GMTN) Program ซ่ึงท าให้ธนาคารมีความพร้อมในการจดัหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก
ตลาดทุนไดอ้ยา่งรวดเร็วและคล่องตวั 

3.6 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ
หรือความบกพร่อง ของกระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ความ
เส่ียงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ และความเส่ียง
ดา้นช่ือเสียง 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีส าคญัของธนาคารประกอบดว้ย 

ปัจจยัภายในธนาคาร ไดแ้ก่ 

• ประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองคก์รและระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ซ่ึง
รวมถึงกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแลบุคลากร
ของธนาคาร 

• บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ านวนบุคลากร คุณสมบติั และประสิทธิภาพของ
บุคลากร ซ่ึงรวมไปถึงคุณภาพการให้บริการและการดูแลลูกคา้ ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์และ
บริการซ่ึงมีแนวโนม้ซบัซอ้นมากข้ึน และการน าเสนอขายต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• ระบบงานต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรับการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร และความซบัซอ้นของระบบงานซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงได ้เป็นตน้ 

ปัจจยัภายนอกธนาคาร ไดแ้ก่ 

• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉอ้โกงทรัพยสิ์นหรือขอ้มูลของธนาคาร การฟอกเงิน 
เป็นตน้ 

• สาธารณภยัและภยัธรรมชาติต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลท าให้ทรัพยสิ์นของ
ธนาคารเสียหายได ้รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคอุบติัใหม่ ท่ีแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางท าให้มีผูเ้จ็บป่วยเสียชีวิตและส่งผลให้การปฏิบติังานตามปกติตอ้ง
หยดุชะงกัหรือเปล่ียนรูปแบบไป 

• การตรากฎเกณฑ์ใหม่ หรือเพ่ิมเติมปรับปรุงกฎเกณฑ์เดิมของทางการและผู ้ก ากับดูแลต่าง ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีแนวโน้มเขม้ขน้มากข้ึนทัว่โลก ส่งผลให้ธนาคารตอ้งปรับเปล่ียน
กระบวนการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัเพ่ือใหส้อดรับกบักฎเกณฑท่ี์ตราใหม่หรือเพ่ิมเติมปรับปรุงนั้น 
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ธนาคารตระหนกัดีวา่ การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีดี เป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจให้บรรลุผล
ส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดลอ้มปัจจุบนัทั้งภายในและภายนอกประเทศซ่ึงมีความไม่แน่นอน  
ธนาคารจึงให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการด าเนินงาน
ทัว่ทั้ งธนาคารอย่างเพียงพอ  และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดดงักล่าวได้อย่างทันกาล  
รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีแนวโนม้เขม้ขน้มากข้ึน 

นอกจากนั้น ธนาคารยงัให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บริการและการดูแลลูกคา้ การเสนอขายผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเหมาะสม การเสริมสร้างความปลอดภยัของระบบงาน ระบบสารสนเทศ ช่องทางการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทลัต่าง ๆ รวมถึงการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของ
ธนาคาร เช่น บตัรเครดิต บตัรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เป็นตน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อลูกคา้ของ
ธนาคาร รวมถึงการวเิคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเส่ียง ส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ความเส่ียงอยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสมก่อนการเสนอใหบ้ริการต่อลูกคา้ 

การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ครอบคลุมถึงการนิยามความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การดูแล
ติดตามความเส่ียง ตลอดจนการบริหารและควบคุมความเส่ียง โดยทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยตรงใน
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง และก าหนดมาตรการบริหารและติดตามควบคุมความเส่ียง
ให้อยู่ในระดบัท่ีก าหนด โดยการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการภายในธนาคาร 

หลกัการส าคญัในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารเร่ิมจากการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเส่ียงด้านปฏิบัติการแก่พนักงานของธนาคารให้เขา้ใจตรงกันอย่างทั่วถึง และปลูกฝังวฒันธรรมการ
บริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการภายในธนาคารให้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการทางธุรกิจดา้นต่าง ๆ ของธนาคาร
ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื โดยเคร่ืองมือหลกัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Tools for Operational Risk Management) 
ไดแ้ก่ การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment : RCSA) เพื่อระบุความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการได้อย่างครบถว้นถูกตอ้ง และสามารถประเมินความเส่ียงและประสิทธิภาพของการควบคุม 
ตลอดจนวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาแนวทางท่ี เหมาะสมในการลดความเส่ียง  และด าเนินการลดความเส่ียงตาม
แนวทางท่ีเลือกแลว้ โดยมีการติดตามความคืบหนา้และระดบัความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ เช่น ขอ้มูลท่ีใชติ้ดตามความ
เส่ียง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบการรายงานขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียง
ดา้นปฏิบัติการ (Loss Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัให้ธนาคารน ามาประมวลและวิเคราะห์พิจารณามาตรการป้องกัน 
ควบคุม และ/หรือลดความเส่ียงดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดงักล่าวอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารจาก
ทั้งสายธุรกิจและสายสนบัสนุน โดยมีหนา้ท่ีสนบัสนุนและควบคุมดูแลการด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายของธนาคาร 

ธนาคารมีหน่วยงานความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ สังกดัสายบริหารความเส่ียง เพ่ือดูแลการบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการ เช่น การติดตามและสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการภายในหน่วยงานของตน การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการในระดบัภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนว
ทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการในขั้นตอนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ การค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับ
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel การดูแลระบบและวเิคราะห์ขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดจาก
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ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นตน้ หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการมีการประสานงานกับ
หน่วยงานก ากับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูล ร่วมกนัวิเคราะห์ และก าหนดแนว
ทางการบริหารควบคุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและกระบวนการควบคุมภายใน
ของธนาคาร 

ธนาคารมีการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีท าให้การปฏิบติังานตามปกติตอ้งหยดุชะงกั 
โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM Policy) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร อีก
ทั้งมีการก าหนดมาตรฐาน และกรอบการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCM Framework) ในการพิจารณาทบทวนและ
จดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ครอบคลุมและ
พร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงจดัใหมี้การฝึกซอ้มทดสอบเป็นประจ าทุกปี  

3.7 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลย ีซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังาน รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์ 

ปัจจัยความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคัญของธนาคารประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความสามารถและความซบัซอ้นของระบบงานและเทคโนโลยท่ีีธนาคารน ามาใชเ้พ่ือการด าเนินธุรกิจ การรักษาความ
ปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูลโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล ความถูกตอ้งแม่นย  าของ
การประมวลผล การพฒันาความรู้และความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอของบุคลากร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียง
เก่ียวกบัการทุจริตหรือการละเลยการปฏิบติังาน ส าหรับปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Risk) ซ่ึงมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีความซับซ้อนมากข้ึน  นอกจากนั้น ใน
ปัจจุบนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของห่วงโซ่ธุรกิจท่ีมีการพ่ึงพาเทคโนโลยี การเช่ือมโยงขอ้มูล
ธุรกิจ เช่ือมโยงความเส่ียงของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี และการจดัการความปลอดภยัขอ้มูลในการท าธุรกิจ 
กลายเป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ ตามภูมิทศัน์ทางธุรกิจซ่ึงก าลงัมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใน
ดา้นการเขา้สู่ยคุดิจิทลั 

ทั้งน้ี ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk : 
IT Risk) และความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
(Information Security and Cyber Security) ธนาคารจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management Policy) ปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ให้ครอบคลุมความมัน่คง
ปลอดภยัด้านไซเบอร์ และด าเนินการยกระดับความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการก ากับดูแลและบริหาร
จดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมทั้งองคก์ร โดยการสร้างกรอบการด าเนินการใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปรับปรุงเทคโนโลยดีา้นความมัน่คงปลอดภยัใหท้นัสมยัและครอบคลุมการจดัการเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
อยู่เสมอ ปรับเปล่ียนกรอบการประเมินความเส่ียงตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักและความรู้
ความสามารถดา้นความมัน่คงปลอดภยัให้กบับุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของธนาคารอยูเ่ป็น
ประจ า พฒันาแผนการรับมือภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับมือและจดัการความเส่ียงทาง
ไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน 

3.8 ความเส่ียงจากความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงิน ดงันั้น การจดัการ
เงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิผล สะทอ้นถึงความมัน่คงแข็งแกร่งทางการเงิน และส่งผลโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของ
สถาบนัการเงินนั้น ๆ 

โครงสร้างเงินกองทุนตามประกาศหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) 

• เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ประกอบดว้ย 

 1) ทุนช าระแลว้  

 2) ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั 

3) ทุนส ารองตามกฎหมาย  

4) เงินส ารองท่ีจดัสรรจากก าไรสุทธิ 

5) ก าไรสะสมคงเหลือจากการจดัสรร 

6) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 

7) รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

8) รายการหกัต่าง ๆ อาทิ ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เป็นตน้ 

• เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 

• เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย 

1) ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาวท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 

2) เงินส ารองทัว่ไป (General Provision) รวมแลว้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต 

3) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

ทั้งน้ี ในการน าแนวทาง Basel III มาบงัคบัใช ้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการผ่อนปรน ส าหรับตราสารหน้ี
ดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ซ่ึงมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์Basel III ในเร่ืองความสามารถในการ
รองรับผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ (At the Point of Non-
viability) กล่าวคือไม่มีเง่ือนไขใหส้ามารถแปลงเป็นหุน้สามญัหรือตดัเป็นหน้ีสูญ เม่ือทางการตดัสินใจจะเขา้ช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร  โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ทยอยลดนบัเป็นเงินกองทุนในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี 
เร่ิมตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 
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เงินกองทุนในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1  431,381 406,529 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนเจา้ของ 407,621 406,463 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เป็นตราสารทางการเงิน 23,760 66 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 70,686 72,211 
เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 502,067 478,740 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน ไดแ้ก่ ประเภท ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพยเ์ส่ียง 
และความสามารถในการหารายไดข้องธนาคาร ซ่ึงภาวะวกิฤติเศรษฐกิจอาจท าใหธ้นาคารมีสินทรัพยร์วมถึงเงินลงทุน
ท่ีมีคุณภาพลดลงและ/หรือมูลค่าของสินทรัพย ์เงินลงทุน และ/หรือหลกัประกนัลดต ่าลง ท าให้สินทรัพยเ์ส่ียงของ
ธนาคารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของธนาคาร และท าให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อนัจะน าไปสู่
ระดบัของเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีลดลงดว้ย  

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะด ารงฐานะของเงินกองทุนในระดบัเพียง
พอท่ีจะสนับสนุนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ของธนาคาร และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องทางการ ตลอดจนความคาดหวงัของตลาด 

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
โดยมีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตก้ระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีนยัส าคญัแบบมองไปขา้งหนา้ เพื่อให้ธนาคารสามารถ
บริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีระดบัของเงินกองทุนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวกิฤติ  

ธนาคารค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด และความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยด์ ารงเงินกองทุนขั้นต ่าเป็น 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 4.50 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้ งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 8.50 และก าหนดการด ารง
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital Conservation Buffer) โดยให้ด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมากกวา่ร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป รวมทั้งก าหนดใหธ้นาคารในฐานะ
ธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบตอ้งด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหาย (Higher Loss 
Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เพ่ิมเติมจากการด ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนขั้นต ่าอีกร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคาร
ตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง มากกว่าร้อยละ 8.00 อตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง มากกวา่ร้อยละ 9.50 และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง มากกวา่
ร้อยละ 12.00  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์
เส่ียง ท่ีร้อยละ 14.89, 15.76 และ 18.34 ตามล าดบั ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 17.01, 17.01 และ 
20.04 ตามล าดบั  ทั้งน้ี เงินกองทุนของธนาคารอยูใ่นระดบัท่ีสามารถรองรับการด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมดงักล่าวแลว้  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทรัพย์สินหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ธนาคารและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นประเภท ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงธนาคารและบริษทัย่อยเป็น
เจา้ของโดยไม่ติดภาระจ านองหรือจ าน า ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 
ท่ีดิน 40,313 27,490 
อาคาร 14,795 9,040 
อุปกรณ์ 4,022 3,605 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,811 - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 352 - 
อ่ืน ๆ 757 619 

รวม 65,050 40,754 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจท่ีสนบัสนุน
การให้บริการของธนาคาร โดยธุรกิจนั้นตอ้งมีแนวโนม้การประกอบการท่ีดีและมีความเส่ียงท่ียอมรับได ้นอกจากน้ี 
ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีบางกรณี ธนาคารจะพิจารณาอนุมติัให้ธุรกิจนั้นแปลงหน้ีเป็นทุนเพ่ือเป็นการแกไ้ขหน้ีมี
ปัญหา ทั้งน้ี การลงทุนของธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวข้องทางการ ซ่ึงพระราชบญัญติัธุรกิจ
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยล์งทุนในบริษทัจ ากดัไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทั หากเกินกวา่น้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในเร่ืองการถือหุ้นในกิจการอ่ืนน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยไดพิ้จารณาวา่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมัน่คงให้กบัระบบสถาบนัการเงินโดยรวม และรักษาความเช่ือมัน่ของผูฝ้ากเงินต่อสถาบนัการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตอ้งมีมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีสถาบนัการเงินมีการลงทุนในธุรกิจอ่ืน อนัเน่ืองจากการท่ี
ไม่มีการควบคุมดูแลอยา่งเพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไดอ้อกหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เพื่อควบคุมใหส้ถาบนัการเงินมีการลงทุนเฉพาะในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนบัสนุน และใหธ้นาคาร
ถือหุ้นไดโ้ดยส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม ตอ้งถือในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 และมีอ านาจในการควบคุม และธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะท าการก ากบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม ทั้งในเร่ืองของการด ารงเงินกองทุนของกลุ่ม และการควบคุมการ
ให้สินเช่ือ การลงทุนและการก่อภาระผูกพนัในภาพรวมของกลุ่ม แต่หากธนาคารมีการลงทุนในธุรกิจการเงินโดยไม่
นบัรวมในกลุ่ม ธนาคารตอ้งถูกหักเงินกองทุนตามจ านวนเงินลงทุน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม 
การก ากบัแบบรวมกลุ่มดงักล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารเพ่ิมขอบเขตของบริการทางการเงินท่ีจะให้กบัลูกคา้ 
โดยการสร้างกลุ่มธุรกิจการเงิน แต่ทั้ งน้ี ธนาคารตอ้งมีหน้าท่ีในด้านการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ และต้องมี
มาตรการในการควบคุมและบริหารความเส่ียงของกลุ่ม 
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 5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารไม่มีคดีขอ้พิพาทซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดและอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์

ของธนาคารท่ีมีจ านวนทุนทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้สุทธิตามงบการเงิน 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน   

  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ    การธนาคารพาณิชย ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่               เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี          0107536000374  
บวัหลวงโฟน                  1333 หรือ 0-2645-5555 
โทรสาร                  0-2231-4890 
เวบ็ไซต ์              www.bangkokbank.com 

หลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ทุนจดทะเบียนของธนาคาร  จ านวน 40,000,000,000  บาท   แบ่งเป็น  
 หุน้สามญั    จ านวน   3,998,345,000   หุน้    มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 หุน้บุริมสิทธิ   จ านวน          1,655,000   หุน้    มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้           จ านวน 19,088,428,940   บาท  โดยเป็น 
 หุน้สามญั     จ านวน   1,908,842,894   หุน้    มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

  บุคคลอ้ำงองิอ่ืน ๆ 

• นำยทะเบียนหลกัทรัพย์  

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์0-2009-9000 
 SETContactCenter: www.set.or.th/contactcenter  
 โทรศพัท ์0-2009-9999  

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้    

ประเภทของหุ้นกู้  อตัรำดอกเบีย้  วนัครบก ำหนดไถ่ถอน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 5.000%  3 ตุลาคม 2566 The Bank of New York Mellon 

240 Greenwich Street,  
New York, NY 10286, USA 

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 4.050% 19 มีนาคม 2567 
หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 4.450% 19 กนัยายน 2571 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 3.733% 25 กนัยายน 2577 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5.000% - 

• ผู้สอบบัญชี  
นางนิสากร  ทรงมณี 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 
 บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
 เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27   
 11/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท ์0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100 

http://www.bangkokbank.com/
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• ทีป่รึกษำกฎหมำย 
นายวชัระ กาญจนวโิรจน์                                         
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์0-2230-2731  โทรสาร 0-2231-5448 
 นายวสนัต ์สร้อยพิสุทธ์ิ                                         
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์0-2230-2643  โทรสาร 0-2231-5448 
 นายสมชาย จุลนิต์ิ                 
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์0-2626-4492  โทรสาร 0-2231-5448 
 นายก าพล ภู่สุดแสวง 
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448 
 พล.ต.ท.ธีระศกัด์ิ ง่วนบรรจง 
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448 

• นักลงทุนสัมพนัธ์ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2626-4981 โทรสาร 0-2231-4890 
E-mail: ir@bangkokbank.com  
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล ำดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 

 (หุ้น) 

อตัรำร้อยละของ  
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท  

1 บำงกอก แบงค์ เบอร์ฮำด 
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 สามญั 1,000,000,000 100.00 

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั 
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 

สามญั 100,000 100.00 
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 

 (หุ้น) 

อตัรำร้อยละของ  
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท  

3 ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั * 
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 
* ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ไดร้ะบุ
ประเภทหุน้และจ านวนหุน้ 

ธนาคาร - - 100.00 

4 ธนำคำร พที ีเพอร์มำตำ ทบีีเค 
Gedung World Trade Center II 1st, 2nd, 21st-30th Floor, 
Jl.Jend. Sudirman Kav.29-31, 
Jakarta 12920, Indonesia 
Tel. (021) 7728-9928 Fax. (021) 7728-9928 

ธนาคาร สามญั 27,681,421,384 98.71 

5 บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทว ีจ ำกดั 
325 ชั้น 1  ถนนสีลม 
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร  0-2635-5004 

บริหารสินทรัพย ์ สามญั 24,999,997 100.00 

6 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั 
173/10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807 

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน สามญั 199,999,997 100.00 

7 บริษัท หลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ ์ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777 
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ สามญั 1,079,057,700 99.91 

8 บริษัท หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมบัวหลวง จ ำกดั 
175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855 

จดัการกองทุนรวม สามญั 749,996 75.00 

9 บริษัท ไทยพรีซีช่ัน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั1/ 

226  หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี 20230 

ผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

สามญั 2,401,522 59.77 

10 บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวร์ิก จ ำกดั 
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 18 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929 

ผูใ้หบ้ริการระบบ
เครือข่ายบตัรและ

ระบบโอนเงินรายยอ่ย
ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการ

ของระบบ 

สามญั 3,619,676 69.08 

11 บริษัท บีเอสแอล ลสีซ่ิง จ ำกดั 
175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบ  
ลีสซ่ิงและใหเ้ช่าซ้ือ 

สามญั 899,999 90.00 
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 

 (หุ้น) 

อตัรำร้อยละของ  
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท  

12 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกดั 
319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 25 หอ้ง 9-12 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291 

บริการดา้น
คอมพิวเตอร์ 

สามญั 149,985 30.00 

13 บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนแจง้วฒันะ 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี 11120 
โทร.0-2029-0200 

กิจกรรมการจดัท า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวตัถุประสงคข์อง
ผูใ้ช ้(ยกเวน้โปรแกรม
เวบ็เพจและเครือข่าย) 

สามญั 11,750,000 22.17 

14 บริษัท อุตสำหกรรมท่อสตมีเหลก็กล้ำ จ ำกดั1/ 

36/4 หมู่ 2 ซอยวดัมหาวงษ ์ถนนปู่เจา้สมิงพราย 
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

ผลิตและจ าหน่ายท่อ
เหลก็กลา้ 

สามญั 95,603 19.12 

15 บริษัท  เนช่ันแนล  ไอทเีอม็เอ๊กซ์  จ ำกดั 
5/13 หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลือ 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566 

ใหบ้ริการรับส่งขอ้มูล
อิเลค็ทรอนิกส์ระหวา่ง 

สถาบนัการเงิน 

สามญั 71,300 14.26 

16 บริษัท  อลัฟำเทค อเีลค็โทรนิคส์  จ ำกดั (มหำชน) 2/ 

179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น15  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597 

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ สามญั 326 12.34 

17 บริษัท ซีคอน ดเีวลลอปเมนท์  จ ำกดั (มหำชน) 
 55  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-8976 

ใหเ้ช่าพื้นท่ี อาคาร 
ร้านคา้ 

สามญั 574,000 10.00 

18 บริษัท โตโยต้ำ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6763  
 โทรสาร 0-2636-1406 

เช่าซ้ือ สามญั 6,340,000 10.00 

19 บริษัท ไทยน ำศิริ อนิเตอร์เทก็ซ์ จ ำกดั 
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย ์ถนนพระรามท่ี 1 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2613-7429  โทรสาร 0-2613-7422 

ส่ิงทอ สามญั 1,000,000 10.00 

20 บริษัท ธนำเทพกำรพมิพ์ จ ำกดั 
1017/5  ถนนประชาพฒันา  แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918 

การพิมพ ์ สามญั 30,000 10.00 

21 บริษัท นันทวนั จ ำกดั 
161  ถนนราชด าริ  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381 

รับเหมาก่อสร้าง สามญั 2,000 10.00 
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 

 (หุ้น) 

อตัรำร้อยละของ  
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท  

22 บริษัท บำงกอก มติซูบิชิ ยูเอฟเจ ลสิ จ ำกดั 
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้ 
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2163-6400  โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422 

เช่าซ้ือ สามญั 60,000 10.00 

23 บริษัท บำงกอก เอม็ยูเอฟจี จ ำกดั 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 1 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860 

ใหบ้ริการท่ีปรึกษา 
และการลงทุน 

สามญั 200,000 10.00 

24 บริษัท บำงกอก เอสเอม็บีซี คอนซัลติง้ จ ำกดั 
1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279 

ใหบ้ริการท่ีปรึกษา 
ดา้นการลงทุน 

สามญั 2,000 10.00 

25 บริษัท ยูไนเตด็ไซโลแอนด์เซอร์วสิ จ ำกดั 
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ ์แขวงจกัรวรรดิ 
เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670 

บริการ สามญั 200,000 10.00 

26 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 

ประกนัภยั สามญั 350,000 10.00 

27 บริษัท เอเซียอุตสำหกรรมหลอดไฟ จ ำกดั 
199 หมู่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ต าบลทา้ยบา้น  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร  0-2702-9470 

ผลิตและจ าหน่าย
หลอดไฟฟ้า 

สามญั 700,000 10.00 

28 บริษัท แอสแพค จ ำกดั 
39 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2662-4951 ต่อ 2712 

น าเขา้ และส่งออก
เคมีภณัฑ ์

สามญั 26,000 10.00 

29 บริษัท ยู เอม็ ซี เมท็ทอล จ ำกดั 
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น16  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946 

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ สามญั 14,500,000 10.00 

30 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1/ 

 686  ถนนเอกชยั แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

ผลิตและส่งออก
รองเทา้กีฬา 

สามญั 86,826,816 10.00 

31 บริษัท บำงกอก สมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จ ำกดั 
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24  
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล 
 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339 

การบริการ 
การช าระเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

สามญั 400,000 10.00 
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
จ ำนวนหุ้นทีถื่อ 

 (หุ้น) 

อตัรำร้อยละของ  
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท  

32 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. 
112 Robinson Road, #14-04,  
Singapore 068902 
โทร. (65) 6576-5555 โทรสาร (65) 6576-5592 

Alternative Investment 
Management Company 

Class B 
Shares  

400,000 10.00 

33 บริษัท  บำงกอก คอนซัลติง้ พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์  ชั้น 1  
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2632-9179  โทรสาร 0-2632-9354-5 

ใหบ้ริการท่ีปรึกษา 
ดา้นการลงทุน 

สามญั 200 10.00 

34 บริษัท ควอลติี ้อนิน์ จ ำกดั 
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยร่ืนจิต) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-4661-4  โทรสาร 0-2255-4660 

โรงแรมและภตัตาคาร สามญั 200,000 10.00 

35 บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพว่ง 
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339 

โฮลด้ิงส์ สามญั 1,200,000 10.00 

36 PERENNIAL HC HOLDINGS PTE. LTD. 
8 Shenton Way, #36-01, AXA Tower, Singapore 068811 
Tel. (65) 6602-6800 Fax. (65) 6602-6801 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 17,584,000 10.00 

37 Contour Pte. Ltd. 
8 Cross Street, #28-80, Singapore 048424 
Tel. (65) 8668-3066 

ธุรกิจบริการ Preference 
Series A 

11,682 11.68 

38 บริษัท สยำม โซล่ำร์ เจนเนอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 89 หมู่ 11 ต  าบลบา้นตาล 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ 36220 

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
หรือโซล่าร์เซลล ์
ผลิต รวมทั้งจ าหน่าย 

กระแสไฟฟ้า 

สามญั 1,111,111 10.00 

39 บริษัท ไทยดจิิดลั แพลตฟอร์ม วสิำหกจิเพ่ือสังคม จ ำกดั 
150 ถนนราชบพิธ แขวงวดัราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร.0-2018-6902 

กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย สามญั 100 10.00 

 
หมายเหตุ : 1/  บริษทัลม้ละลาย 

                   2/  บริษทัจดทะเบียนเลิกบริษทั แต่ยงัไม่เสร็จการช าระบญัชี 
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ส่วนที ่2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ านวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 

-  หุน้สามญั 39,983,450,000 บาท จ านวน 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

-  หุน้บุริมสิทธิประเภท ก. 6,550,000 บาท จ านวน 655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

-  หุน้บุริมสิทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จ านวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ จ านวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,908,842,894 หุน้  

7.1.1 ในส่วนของหุน้บุริมสิทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

• หุน้บุริมสิทธิประเภท ก. จ านวน 655,000 หุน้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติจดัสรรเพ่ือเสนอขายให้กบั 
ผูล้งทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ ซ่ึงอาจจะเสนอขายพร้อมกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  

• หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ านวน 1,000,000 หุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กบัผูล้งทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ ซ่ึงอาจจะเสนอขายพร้อมกบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ และ/
หรือ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และ/หรือหุ้นกูด้อ้ยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้และ/หรือหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัได ้  

• ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิและเง่ือนไขแตกต่างจากผูถื้อหุน้สามญัดงัน้ี 

- ในกรณีท่ีมีการเลิกกิจการ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินหรือทรัพยสิ์นใดๆ ท่ี
คงเหลือจากการช าระหน้ีหรือการกนัเพ่ือช าระหน้ีทั้งหมดของธนาคารให้แก่เจา้หน้ีของธนาคาร
แลว้ ในล าดบัก่อนผูถื้อหุน้สามญั 

- ธนาคารจะตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเตม็ตามจ านวนท่ีก าหนดก่อน ธนาคารจึงจะ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัได ้

 7.1.2 ในส่วนของหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 2,039,502,106 หุน้ มีการจดัสรรดงัน้ี 

• หุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้ซ่ึงธนาคารอาจจะ
ออก และเสนอขายต่อไปในอนาคต 

• หุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ซ่ึงธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต 

• หุน้สามญัจ านวน 459,502,106 หุน้ จดัสรรเพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นสามญัเดิม ตลอดจนเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ในหุ้นสามญัซ่ึงถือโดยผูรั้บฝากหลกัทรัพย์
หรือโดยวธีิการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั  



   แบบ 56-1 

 7 - 2 

• หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 440,000,000 หุ้น จดัสรรเพ่ือเสนอขายแก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ตามความหมายท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

• หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 440,000,000 หุ้น จดัสรรเพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมตลอดจน
เจา้ของผูรั้บประโยชน์ในหุน้สามญั ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 12 มิถุนายน 2564 (Record Date) 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 

1. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 448,535,678 23.50 

2. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 98,649,920 5.17 

3. ส านกังานประกนัสงัคม 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. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 34,287,030 1.80 

7. The Bank of New York Mellon 32,663,005 1.71 

8. Bny Mellon Nominees Limited 31,094,920 1.63 

9. Morgan Stanley & Co. International Plc. 25,988,223 1.36 

10. State Street Bank and Trust Company 25,690,400 1.35 

 ผูถื้อหุ้นอ่ืน  1,049,529,071 54.97 

 ยอดรวมทุนในส่วนท่ีช าระแลว้ 1,908,842,894 100.00 

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)  

การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ณ วนัท่ี 12 มิถุนายน 2564 คือ 98.60% 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ประเภทของหุ้นกู้ อตัราดอกเบีย้ 
วนัครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
จ านวนเงนิ 
คงเหลือ 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Moody’s/S&P/ 
Fitch Ratings) 

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 3.875% 27 กนัยายน 2565 800 ลา้นUSD Baa1 / BBB+ / BBB 

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 5.000% 3 ตุลาคม 2566 500 ลา้นUSD Baa1 / BBB+ / BBB 

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 4.050% 19 มีนาคม 2567 600 ลา้นUSD Baa1 / BBB+ / BBB 

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 4.450% 19 กนัยายน 2571 600 ลา้นUSD Baa1 / BBB+ / BBB 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 9.025% 15 มีนาคม 2572 449.825 ลา้นUSD Baa2 / BBB / BB+ 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 3.733% 25 กนัยายน 2577 1,200 ลา้นUSD Baa3 / - / BB+ 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5.000% - 750 ลา้นUSD Ba1/ - / - 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

• นโยบายของธนาคาร 

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือผลประกอบการของธนาคารมีผลก าไร โดยพิจารณาถึง
ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว ควบคู่กบัความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินก าไร
ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจดัสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

• นโยบายของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปีเป็นส าคญั และ
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทันั้น ๆ 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

                                                                      แผนภูมอิงค์กร 
 

คณะกรรมการธนาคาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบและควบคุม 

ธุรกจิ 
กิจการธนาคารในประเทศ 
- ลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ 
- ลูกคา้ธุรกิจรายกลาง 
- ลูกคา้ธุรกิจรายปลีก 
- ลูกคา้บุคคล 

กิจการธนาคารต่างประเทศ 
- สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
- สาขาต่างประเทศ 

กิจการการเงินธนกิจ 
- บริหารการเงิน 
- วานิชธนกิจ 
- ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 

ผลติภัณฑ์และบริการ 
- บตัรเครดิต 
- ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางบริการ 

 

ปฏิบัตกิาร 
- ปฏิบติัการสนบัสนุน 

 

สนับสนุนและอ านวยการ 
- บญัชีและการเงิน 
- ทรัพยากรบุคคล 
- เทคโนโลย ี
- นวตักรรม 
- บริหารความเส่ียง 
- บริหารสินเช่ือ 
- อาคารส านกังานและทรัพยสิ์น 
- วิจยั 
- ประชาสมัพนัธ์ 
- ก ากบัดูแล 

 

คณะกรรมการ 
ก ากบัความเส่ียง 
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8.1 คณะกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการของธนาคารประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

ล าดบั 
รายช่ือกรรมการ 

กรรมการ 
ธนาคาร 

กรรมการผูมี้
อ านาจ 

ลงนามและ
ผูกพนัธนาคาร 

กรรมการ
อิสระ 

กรรมการ
ก ากบัดูแล
กิจการ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ก ากบั 

ความเส่ียง 

1. นายปิติ สิทธิอ านวย ประธาน   ประธาน     

2. นายเดชา ตุลานนัท ์ / /   ประธาน    
3. พลเรือเอกประเจตน์* ศิริเดช /  /   ประธาน   

4. นายโกวิทย ์ โปษยานนท ์ /  /    ประธาน  

5. นายอรุณ จิรชวาลา /  /   /  ประธาน 
6. นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ / /   /    
7. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ / /   /   / 
8. หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล /  /   / /  
9. นายพรเทพ   พรประภา /  /    /  
10 นางเกศินี**   วิฑูรชาติ /  /   /   
11 นายโชคชยั นิลเจียรสกุล /  / /    / 
12 นายศิริ  จิระพงษพ์นัธ์ /  /      
13 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ /  /      
14 นายชาติศิริ โสภณพนิช / /   /    
15 นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ / /   /   / 
16 นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟู / /   /    
17 นายจรัมพร โชติกเสถียร / /   /    
18 นายบุญส่ง บุณยะสาระนนัท ์ /        
19 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์ / /  / /    

*พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
**นางเกศินี วิฑูรชาติ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
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8.2 ผู้บริหาร   

ผูบ้ริหารของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความหมายตามนัยของประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ มีดงัน้ี 

1. นายเดชา ตุลานนัท ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ู กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

5. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร 

6. นายบุญส่ง บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

7. Mr. Chong Toh รองผูจ้ดัการใหญ่ 

8. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์ รองผูจ้ดัการใหญ่ 

9. นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผูจ้ดัการใหญ่ 

10. นายวรีะศกัด์ิ สุตณัฑวบูิลย ์ รองผูจ้ดัการใหญ่  

11. นายศิริเดช   เอ้ืองอุดมสิน รองผูจ้ดัการใหญ่ 

12. นางรัชนี   นพเมือง รองผูจ้ดัการใหญ่ 

13. นายไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ ์ รองผูจ้ดัการใหญ่ 

14. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต รองผูจ้ดัการใหญ่ 

15. นายคณิต สีห์ รองผูจ้ดัการใหญ่ 

16. นายกึกกอ้ง รักเผา่พนัธ์ รองผูจ้ดัการใหญ่ 

17. Mr. Ian Guy Gillard รองผูจ้ดัการใหญ่ 

18. นายกอบศกัด์ิ ภูตระกลู รองผูจ้ดัการใหญ่ 

19. นางอรนุช น าพลูสุขสนัต์ิ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน 

8.3 เลขานุการบริษัท ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ธนาคารไดแ้ต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษทัและไดแ้ต่งตั้งนางอรนุช น าพูลสุขสันต์ิ ผูช่้วย
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ ัดการสายการบัญชีและการเงิน เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และไดแ้ต่งตั้งนางสาวรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกลุ SVP ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   

(1) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ าเหน็จ ในปี 2563 รวม 19 ราย เป็นเงิน 128.22 
ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 รวม 18 ราย เป็นเงิน 126.54 ลา้นบาท  

หน่วย : บาท 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง  2563  2562 

1. นายปิติ สิทธิอ านวย/1 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 11,500,000 10,900,000 
2. นายเดชา ตุลานนัท ์ ประธานกรรมการบริหาร 6,520,000 6,520,000 
3. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช/2 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  7,600,000 7,600,000 
4. นายโกวิทย ์ โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  7,120,000 7,120,000 
5. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ  7,120,000 7,120,000 
6. นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 7,120,000 7,120,000 
7. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเส่ียง 7,120,000 7,120,000 
8. หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล/3 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 7,120,000 7,120,000 
9. นายพรเทพ  พรประภา   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน           7,120,000 7,120,000 

10. นายชาญ โสภณพนิช/4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัความเส่ียง - 7,120,000 
11. นางเกศินี   วิฑูรชาติ/5 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  7,120,000 7,120,000 
12. นายโชคชยั นิลเจียรสกุล/6 กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 7,120,000 7,070,000 
13. นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์/7 กรรมการอิสระ 3,260,000 - 
14. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์/8 กรรมการอิสระ 3,260,000 - 
15. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร 6,520,000 6,520,000 
16. นายสุวรรณ                    แทนสถิตย ์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเส่ียง  6,520,000 6,520,000 
17. นายชาญศกัด์ิ                    เฟ่ืองฟู กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร 6,520,000 6,520,000 
18. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร 6,520,000 6,520,000 
19. นายบุญส่ง บุณยสาระนนัท์ /9 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 6,520,000 4,890,000 
20. นายทวีลาภ                    ฤทธาภิรมย์ /10 กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 6,520,000 6,520,000 

หมายเหตุ :  /1นายปิติ สิทธิอ านวยไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
                  /2พลเรือเอกประเจตน ์ศิริเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

                   /3หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยุคล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 

                   /4นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 

                   /5นางเกศินี วิฑูรชาติ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

                   /6นายโชคชยั นิลเจียรสกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

                   /7นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมอิสระ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

                   /8นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมอิสระ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

                   /9นายบุญส่ง บุณยสาระนนัท ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 

                   /10นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
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 (2) ค่าตอบแทนรวม (ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) ของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 4 ระดบัแรก ตั้งแต่รองผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป ในปี 2563 รวม 18 ราย เป็นเงิน 896.17 ลา้นบาท 
เทียบกบัปี 2562 รวม 15 ราย เป็นเงิน 792.84 ลา้นบาท 

(3) ค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) ของกรรมการท่ี
เป็นลูกจา้งและผูมี้อ  านาจในการจดัการ(ตามนิยามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2551) ตั้งแต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป ในปี 2563 รวม 69 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 1,501.62 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  : ไม่มี 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งส้ิน 32,159 คน แยกตามสายงานหลกัดงัน้ี 

   จ านวนพนักงาน 

1. เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูง 18 
2. สายงานธุรกิจ 15,224 
3. สายงานสนบัสนุน  7,611 
4. บริษทัยอ่ย 9,306 

  รวม 32,159 

ส าหรับรายละเอียดการบริหารบุคลากรไดแ้สดงใน “รายงานความยัง่ยนื” ในหวัขอ้ “การใส่ใจดูแลพนกังาน”  
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-  ร่าง - 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองคก์รให้มี

ประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ธนาคารจึงมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั
รอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายโดยจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือรักษาระดบัฐานะการเงินของธนาคาร
ใหมี้ความมัน่คง มีผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และเสริมสร้างช่ือเสียงอนัดีงามใหด้ ารงไวอ้ยา่งย ัง่ยนื 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ธนาคารเช่ือมัน่วา่ การมีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เป็นพ้ืนฐานส าคญัใน
การเสริมสร้างและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจใน
เวบ็ไซตข์องธนาคาร 

 ธนาคารมุ่งหวงัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคารมีความเขา้ใจ ตระหนกัรู้ ยึดมัน่และยอมรับในคุณค่า ตลอดจน
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นปกติวสิยัจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

การรายงานในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการน้ี สะท้อนความมุ่งมัน่ของคณะกรรมการธนาคารในการส่งเสริม 
สนบัสนุน และติดตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร 
ซ่ึงไดป้รับใชอ้ยา่งรัดกมุเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงทบทวนให้
เกิดความเหมาะสม 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ธนาคารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ยไวใ้นหวัขอ้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีในหวัขอ้ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

ธนาคารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไวใ้นหัวขอ้ การปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในหัวขอ้ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผลและหัวขอ้ 4 สรรหาและพฒันา
ผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

ธนาคารมีการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจดัตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจดัให้มีการก ากบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินในภาพรวม ก ากับดูแลความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมท่ีส าคัญ (Key Control 
Function) ควบคุมดูแลให้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนดรวมถึงหลกัเกณฑ์ทางการท่ี
เก่ียวข้อง และก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นอกจากน้ี ธนาคารได้
มอบหมายใหก้รรมการหรือเจา้หนา้ท่ีระดบัผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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-  ร่าง - 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการธนาคารก าหนดหลกัเกณฑ์การดูแลและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือแสวงหาประโยชน์
ใหก้บัตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรับทราบและถือปฏิบติั เช่น การ
ห้ามใชข้อ้มูลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีตนไดล่้วงรู้มาและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นการทัว่ไป การห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงิน ท าการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือ
เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 
3 วนัหลงัจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เป็นตน้ 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมทั้งผูจ้ดัการสายบญัชีและ
การเงิน ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยธนาคารและสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีปัจจยัอา้งอิง
หุ้นสามญัของธนาคาร ทั้ งของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามแบบการรายงาน และภายในระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และ
แจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าว โดยเลขานุการบริษทัจะรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร และในปี 2563 ธนาคาร
และบริษทัในเครือ ไดใ้ชบ้ริการสอบบญัชีและบริการอ่ืนจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และ
บริษทัในเครือของ ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ธนาคารและบริษทัในเครือมีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีจ่ายให้แก่บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 25,884,500 บาท 

ธนาคารมีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของสาขาต่างประเทศท่ีจ่ายให้แก่บริษทัในเครือของ ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัสุ ในต่างประเทศ จ านวน 19,019,674 บาท 

(2) ค่าบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบบัญชี 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เพื่อ
ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีท่ีตอ้งด าเนินการโดยผูส้อบบญัชีของธนาคารเท่านั้น จ านวน 5,455,000 บาท 
และท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเม่ือการใหบ้ริการตามท่ีตกลงกนัไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 1,385,000 บาท  

นอกจากน้ี ธนาคารมีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนของการตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะและการให้บริการดา้น
กฎหมายและภาษี ท่ีจ่ายให้แก่บริษทัในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ในต่างประเทศ จ านวน 1,763,742 บาท และท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคตเม่ือการใหบ้ริการตามท่ีตกลงกนัไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 6,520,566 บาท 

(3) ค่าบริการอ่ืน 

ธนาคารมีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การบริการให้ค  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยี ท่ีจ่าย
ใหแ้ก่บริษทัในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ โดยจะตอ้งจ่ายในอนาคตเม่ือการให้บริการตามท่ีตกลงกนัไดด้ าเนินการ
แลว้เสร็จ จ านวน 45,000,000 บาท 
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-  ร่าง - 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 คณะกรรมการธนาคารไดท้บทวนการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนโดย
ปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี ดงัน้ี 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลใหธ้นาคารมีการบริหารจดัการ
ท่ีดี สามารถแข่งขนัและเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีผลประกอบการท่ีดี สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการและผูถื้อหุ้น ค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บังคบัของธนาคาร และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

คณะกรรมการธนาคารไดมี้ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจทั้ งระยะสั้ นระยะยาวเพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในธนาคารโดยค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต และร่วมกบัฝ่ายจดัการจดัท ากลยทุธ์และแผนงานธุรกิจประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
ธนาคาร  โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ปัจจยัความเส่ียง เพ่ือให้การด าเนินงานของธนาคาร
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของธนาคาร พร้อมทั้งติดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์ของธนาคารไปปฏิบติัและใหมี้การรายงาน
ผลการด าเนินงานเทียบกบัแผนงานเป็นประจ า รวมทั้งดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอกบัการด าเนินการตาม
แผนงานธุรกิจ 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของธนาคาร และประกอบด้วย
กรรมการท่ีมีความหลากหลายในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะและความเช่ียวชาญ ทั้งในดา้นการเงิน
การธนาคาร การบริหารธุรกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารมีกรรมการจ านวน 18 คน เป็นกรรมการอิสระจ านวน 8 คน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด ได้แก่ นายโกวิท โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล  
นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา นายโชคชยั นิลเจียรสกุล นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนาย
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายปิติ สิทธิอ านวย ซ่ึงเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารจ านวน 9 คน ได้แก่ นายเดชา ตุลานนท์  นายอมร จันทรสมบูรณ์  นายสิงห์ ตังทัตสวสัด์ิ  
นายชาติศิ ริ  โสภณพนิช นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักด์ิ  เฟ่ืองฟู  นายจรัมพร โชติกเสถียร นายบุญส่ง  
บุณยะสาระนนัท ์และนายทวลีาภ ฤทธาภิรมย ์ 

อน่ึง พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากต าแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายของธนาคาร พิจารณากลยุทธ์และแผนธุรกิจ ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดูแลให้มีระบบการ
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-  ร่าง - 

ควบคุมและตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ติดตามความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของธนาคาร 
ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น ดูแลการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของธนาคาร และมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการก าหนดนโยบายการบริหารความ
เส่ียงรวมทั้งวธีิและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจอนุมติักลยุทธ์และแผนธุรกิจทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว นโยบายต่าง ๆ 
จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน การแต่งตั้ งและเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดับสูง และเร่ืองท่ีกฎหมายหรือ
ระเบียบบงัคบัภายในธนาคารก าหนดวา่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร 

การแบ่งแยกบทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

ธนาคารมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ
อย่างชดัเจน และแบ่งแยกต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยทั้ งสามต าแหน่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการ
ก ากบัดูแลและการด าเนินงานภายในธนาคาร ฝ่ายจดัการท าหน้าท่ีบริหารงานและขบัเคล่ือนให้เป็นไปตามนโยบาย  
กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการ ระบบงาน กระบวนการท างาน การบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ  ท่ีเหมาะสมและ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการในฐานะผู ้น าของคณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ี ดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

3. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 
จดัสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้กรรมการไดแ้สดง
ความเห็นในประเด็นท่ีน าเสนอในท่ีประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 

4. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระหวา่งกรรมการ   

นอกจากนั้น  ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และด าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามระเบียบวาระและขอ้บงัคบัของธนาคาร โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสมกบัเน้ือหาของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  พร้อมทั้ งดูแลให้มีการตอบข้อ
ซกัถามของผูถื้อหุน้  

 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  และคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ เพ่ือท าหน้าท่ีกลัน่กรอง เสนอความเห็น ติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของธนาคารตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 
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-  ร่าง - 

(ก) คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายเดชา ตุลานนัท ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร  

3. นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 

4. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหาร  

5. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการบริหาร 

6. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร 

7. นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ู กรรมการบริหาร 

8. นายทวลีาภ ฤทธาภิรมย ์ กรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณานโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการธนาคารอนุมติั 

3. พิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การลงทุน ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ของธนาคาร 
อนัเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร ภายในขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บ
จากคณะกรรมการธนาคาร 

4. พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการอนุมติัหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของธนาคาร 

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกนัทุกสปัดาห์ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีก ากบัดูแลและติดตามให้ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สอบทานให้รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของธนาคารมีความถูกตอ้ง เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบการกระท าท่ีอาจ
มิชอบ ดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ หรือรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนัของกรรมการ  และการ
พิจารณาคดัเลือกและการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของธนาคาร      
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-  ร่าง - 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน เน่ืองจากพลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ได้
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 13/2563 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ไดแ้ต่งตั้งนางเกศินี วฑิูรชาติ กรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการบญัชีและการเงิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางเกศินี วฑิูรชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล กรรมการตรวจสอบ  

3. นายอรุณ     จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและ
ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานและประเมินผลให้มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและสายตรวจสอบและควบคุม และ
พิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั รวมทั้ งดูแลให้มัน่ใจว่า  
สายตรวจสอบและควบคุมได้รับการจดัสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ และไม่มีขอ้จ ากดัใด ๆ ในการเขา้ถึงขอ้มูล และเอกสารท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชี และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสถาบนัการเงิน  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ธนาคาร และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  

7. เรียกเอกสาร ขอ้มูล หรือเชิญฝ่ายบริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ค  าช้ีแจงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ       

8. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
ธนาคาร ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ     
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9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือ
การกระท าท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

10. พิจารณาวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาใหค้  าปรึกษาไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตความ
รับผิดชอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้ งมีการ
ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมทั้งหมด 18 คร้ัง   

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารทุกคร้ังท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผูบ้ริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมใหแ้ก่กรรมการ กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารระดบัสูง 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 
3 ท่าน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

3. หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      

ทั้งน้ี  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี         

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป    

2. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป  

3. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร 
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(1) กรรมการ  

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ  

(3) ผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป 

4. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และคณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ย
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ 

5. ดูแลให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ข้ึนไปของธนาคาร ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนมี 

6. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่
ข้ึนไป เพ่ือพิจารณาก าหนดผลตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
ใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย   

7. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี
ของธนาคาร 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนดให้มีการประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และอาจจดัการประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี ในรอบปี 2563 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง   

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารทุก
คร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ง) คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไป
อยา่งมีระบบและต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนกลยทุธ์และนโยบายบริหารความเส่ียง
โดยรวม 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายอรุณ  จิรชวาลา ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 

2. นายโชคชยั  นิลเจียรสกลุ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

3. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

4. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการก ากบัความเส่ียง 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงทั้ง
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยองคป์ระกอบของนโยบายครอบคลุมถึง 

-  ประเภทความเส่ียงท่ีส าคญั 

- การบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

- กระบวนการและวธีิการในการประเมินและการวดัความเส่ียง 

- การควบคุมและการจดัการความเส่ียง เช่น การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้เป็นตน้ 

- การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) และการจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCP) 

2. ดูแลให้ผูบ้ริหารระดบัสูงปฏิบติัตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง และบริหารกิจการของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินใหมี้ปริมาณความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. พิจารณากลยทุธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องให้รองรับความเส่ียงต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน และมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดต้ามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร 

4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง รวมถึง
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยา่งนอ้ยปีละคร้ังหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

5. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและความมีประสิทธิผลของนโยบายท่ีก าหนด
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเส่ียง ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง และสถานะการ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์รท่ีค านึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนยัส าคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

7. มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง 

การประชุมของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงก าหนดใหมี้การประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้ งน้ี  ในรอบปี 2563 
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงมีการประชุมทั้งหมด 13 คร้ัง 

การรายงานของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงมีหน้าท่ีรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารทุกคร้ังท่ีมีการ
ประชุมคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

(จ) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการธนาคาร ในดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและดา้นความยัง่ยนื 

องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
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1. นายปิติ  สิทธิอ านวย ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. นายโชคชยั  นิลเจียรสกลุ  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

3. นายทวลีาภ  ฤทธาภิรมย ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

1. ก าหนดหลกัการดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและดา้นความยัง่ยนื ท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสมกบัธนาคาร 

2. ก าหนดและทบทวนแนวทางปฏิบติัท่ีดีของการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงจดัท า และทบทวนจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของพนกังาน และจรรยาบรรณของคู่คา้ 

3. พิจารณาและเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร และเสนอ
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการ (Board of Directors Charter) ส าหรับคณะกรรมการท่ีธนาคารแต่งตั้งทุกชุด 

4. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านความยัง่ยืนท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และบริบททาง
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล 

5. ให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการความเส่ียง และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล รวมถึงการผนวกประเด็นดา้น
สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมาภิบาล เขา้ไปในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของธนาคาร 

6.  ดูแลให้หลกัการดา้นก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและดา้นความยัง่ยืนมีผลในทางปฏิบติั และด าเนินงานภายใต้
แผนยทุธศาสตร์ดา้นความยัง่ยนื 

7. ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการและดา้นความยัง่ยืนต่อคณะกรรมการ 
ธนาคาร รวมทั้งใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

การประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจ
จดัการประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี ในรอบปี 2563 คณะกรรมการดูแลกิจการมีการประชุม
ทั้งหมด 4 คร้ัง 

การรายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการธนาคารทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 
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สรุปการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของกรรมการในปี 2563 ดงัน้ี 
หน่วย : จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการ 
ธนาคาร  

ประชุมรวม 13 
คร้ัง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  

ประชุมรวม 18 
คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประชุมรวม 11 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัความเส่ียง  
ประชุมรวม 13 

คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกจิการ 
ประชุมรวม 4  

คร้ัง 

1. นายปิติ สิทธิอ านวย 13/13    4/4 

2. นายเดชา  ตุลานนัท ์ 13/13     

3. พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช/1 12/13 13/18    

4. นายโกวิทย ์ โปษยานนท์ 12/13  11/11   

5. นายอรุณ จิรชวาลา 13/13 18/18  13/13  

6. นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ 13/13     

7. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ 13/13   11/13  

8. หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล 11/13 16/18 11/11   

 9. นายพรเทพ พรประภา 11/13  10/11   

10. นางเกศินี วิฑูรชาติ 11/13 17/18    

11. นายโชคชยั นิลเจียรสกุล 13/13   12/13 4/4 

12. นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์/2 6/6     

13. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์/3 6/6     

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช 13/13     

15. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์

 

13/13   11/13  

16. นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟู 

 

12/13     

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร 

 

 

13/13     

18. นายบุญส่ง บุณยะสาระนนัท์ 

๓ณฒญื 

 

 

 

10/13     

19. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์

๓ณฒญื 

 

 

 

13/13    4/4 
หมายเหตุ: /1พลเรือเอกประเจตน ์ศิริเดช ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

/2 นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั คร้ังท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
/3 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั คร้ังท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูท้  าหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการท่ีธนาคารก าหนด ประกอบกบัคุณสมบติัตามนิยามของกรรมการอิสระของ
ธนาคารท่ีก าหนดข้ึนซ่ึงเทียบเท่ากบันิยามของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระหมายถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคาร ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
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ของผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืมค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงเป็น
ผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคารสงักดั
อยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ 
บริษทัย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคาร 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการด าเนินงานของธนาคาร ความรู้ และทกัษะในสาขาวิชาชีพท่ีตอ้งการในการ
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ด าเนินงานของธนาคารท่ียงัขาดอยู่โดยใช้ Board Skill Matrix  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
กลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว ้โดยพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าวในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ
และจริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้กบัการท าหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ยา่งเต็มท่ี มีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ทางการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ความช านาญและประสบการณ์ท่ีผ่านมา  และพิจารณาถึงผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาในกรณีท่ีเป็นการเสนอช่ือ
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเพ่ือเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อ  รวมทั้งพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ 
และขนาดของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหค้ณะกรรมการธนาคารมีขนาด โครงสร้างและองคป์ระกอบของกรรมการท่ี
หลากหลายทั้งในดา้นเพศ อายุ ความรู้ ทักษะและความช านาญ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของ
ธนาคาร โดยไม่จ ากดัดา้นเช้ือชาติหรือศาสนา  ทั้งน้ี ธนาคารจะเสนอช่ือบุคคลท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการเสนอขออนุมัติแต่งตั้ งเป็น
กรรมการ 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี ธนาคารให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัการ
เป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยผูถื้อหุ้นตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ธนาคารไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบทางเวบ็ไซตข์องธนาคาร ทั้งน้ี  ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2563 ธนาคาร
ไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลในช่วงวนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2562 

การแต่งตั้งกรรมการ 

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้
ท่ีสุดกบั 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

การลงมติเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

(ข) ใชว้ธีิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล การออกคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงตามจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยูท่ั้งหมด โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีค าสัง่ให้
ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เป็นตน้ คณะกรรมการธนาคารสามารถแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนด เขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงไดใ้นการประชุมคณะกรรมการธนาคารคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีวา่งเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่
ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งบุคคล
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่
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ค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์
และวิธีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีก าหนด เพ่ือให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยได้
ค  านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจสถาบนัการเงินชั้นน าภายในประเทศ และบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัธนาคาร หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
รวมถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน (ต่อเดือน) 
 หน่วย : บาท 

คณะกรรมการธนาคาร  
ประธานกรรมการ 450,000 
กรรมการ 250,000 

คณะกรรมการชุดย่อย  
กรรมการบริหาร 50,000 
กรรมการตรวจสอบ 50,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 
กรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 50,000 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียว และ
กรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 

เงินบ าเหน็จรางวลั (ต่อปี) 
 หน่วย : บาท 

ประธานกรรมการ 5,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000,000 
กรรมการ 3,520,000 

ในปี 2563 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 128.22 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทน
รายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารปี 2563 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ 

เพ่ือให้กรรมการอุทิศเวลาและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ธนาคารไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
ด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยเร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน 
และแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ กล่าวคือ กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษทัอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 
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การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารไดป้ระเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองเป็นประจ าทุกปี ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อให้
คณะกรรมการธนาคารไดมี้การทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และ
น าผลการประเมินท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร  

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารใช้ 2 รูปแบบได้แก่ (1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล และ (2) การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการท่านอ่ืนโดยใชว้ธีิประเมินแบบไขว ้(Cross-Assessment) โดยการประเมินทั้ง 2 
วธีิ ใชแ้บบการประเมินท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 

หวัขอ้หลกัในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบรายคณะประกอบดว้ย (1) โครงสร้างและ
คุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ 
(4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร  

หัวขอ้หลกัในแบบประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล ประกอบดว้ย (1) โครงสร้างและคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ หัวขอ้
หลกัในการประเมินกรรมการร่วมคณะแบบไขว ้ประกอบดว้ย (1) ความสม ่าเสมอในการเขา้ร่วมประชุม (2) การเตรียม
ตวัเขา้ประชุม (3) การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม (4) การให้ความร่วมมือ และ (5) การเป็นตวัแทนในการแสดง
ภาพลกัษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคาร  เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัส่ง
แบบประเมินทั้ง 3 ชุด ดงักล่าวให้แก่กรรมการเพ่ือท าการประเมิน  และรวบรวมแบบประเมินจากกรรมการเพ่ือน าส่ง
ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้ประมวลและสรุปผลการประเมิน เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร   

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

 ในปี 2563 คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือทบทวนการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองในรอบปีท่ีผา่นมาตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และน าผลการประเมินไปเป็นแนวทางน าไปปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองต่อไป   

การประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยใชว้ิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะ โดยใชแ้บบ
การประเมินท่ีจดัท าข้ึนตามกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร  ทั้งน้ี เลขานุการของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะเป็นผูน้ าเสนอแบบประเมิน
ตนเองให้กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยจดัท าการประเมิน และเป็นผูร้วบรวมแบบประเมิน ประมวลและสรุปผล
การประเมินน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือทราบ ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอ่ยไดร้ายงานผลการประเมิน
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการธนาคารทราบ  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ธนาคารจดัใหมี้การแนะน ากรรมการใหม่ใหรู้้จกักบักรรมการร่วมคณะ และจดัปฐมนิเทศเพ่ือใหท้ราบถึงการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ข้อบังคับของธนาคาร หน้าท่ีและความ
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รับผิดชอบของกรรมการธนาคารตามขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของทางการ เพ่ือให้กรรมการเขา้ใหม่มีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของธนาคาร และบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นกรรมการ   

การพฒันากรรมการ 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาความรู้ให้แก่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง ธนาคารสนับสนุนกรรมการให้เขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการ นอกจากน้ี ธนาคารไดส้นบัสนุนการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เช่น การจดั
สมัมนา และกิจกรรมบรรยายโดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก เป็นตน้  

กรรมการท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย ไดแ้ก่ นายปิติ สิทธิอ านวย  พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ นายอมร จนัทรสมบูรณ์ 
หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา นายจรัมพร โชติกเสถียร นายโชคชยั นิลเจียรสกุล 
นายชาติศิริ โสภณพนิช นายสุวรรณ แทนสถิตย ์นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ และนายทวีลาภ  
ฤทธาภิรมย ์ส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program ไดแ้ก่ นายโกวิทย ์โปษยา
นนท ์นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ู 

ธนาคารได้สนับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 
รวมทั้ งหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีส่งเสริมให้กรรมการได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในปี 2563 กรรมการไดเ้ขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรและการสมัมนา ดงัน้ี 

วนัที ่ หัวข้อ กรรมการทีเ่ข้าร่วม 
16 - 22 กุมภาพนัธ์ 2563 หลกัสูตร Director Certification Program นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ 
กุมภาพนัธ์  - พฤศจิกายน 2563 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทุน 
นายโชคชยั  นิลเจียรสกุล 

29 กนัยายน 2563 IT and Cyber Security IT Risk Management  นายปิติ  สิทธิอ านวย 
 and Data Governance นายเดชา  ตุลานนัท ์
  พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช 
  นายอรุณ  จิรชวาลา 
  นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ 
  นายอมร  จนัทรสมบูรณ์ 
  หม่อมเจา้มงคลเฉลิม  ยคุล 
  นางเกศินี  วฑูิรชาติ 
  นายโชคชยั  นิลเจียรสกุล 
  นายศิริ  จิระพงษพ์นัธ์ 
  นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
  นายชาติศิริ  โสภณพนิช 
  นายสุวรรณ  แทนสถิต 
  นายจรัมพร  โชติกเสถียร 
  นายบุญส่ง  บุณยะสาระนนัท ์
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เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตั้งใหน้ายอภิชาต รมยะรูป ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษทั 
โดยนายอภิชาต รมยะรูป มีประสบการณ์การท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลกัสูตร
กรรมการบริษทั (Director Certification Program : DCP) ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. จดัการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุ้น การจดัเตรียมหรือจดัท าวาระการประชุม หนงัสือเชิญ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี และรายงานการประชุม รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การจดทะเบียน เปล่ียนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

2. จดัท าทะเบียนและจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดย
กรรมการและผูบ้ริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุน้ 

3. ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการธนาคารในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ติดต่อประสานงานกบับุคคลภายนอกโดยเป็นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กบัส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งเป็นผูแ้จ้งข้อมูลต่าง ๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้มีการแจ้งก าหนด
นัดหมายการประชุมคณะกรรมการในรอบปีให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัด
ตารางเวลาของตนเองส าหรับการเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการทุกคนมีหน้าท่ีเขา้ประชุมทุกคร้ัง หรืออย่างน้อย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนคร้ังการประชุมท่ีจัดในรอบปี  

ในรอบปี 2563 กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมตามก าหนดนดัหมายในสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 75 ของ
จ านวนคร้ังของการประชุม และองคป์ระชุมของคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาลงมติในเร่ืองต่าง ๆ มีจ านวน
มากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ ง
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบของแต่ละวาระไปยงักรรมการ 7 วนัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาขอ้มูลก่อนการเขา้ประชุม เวน้แต่ในกรณีที่เป็นวาระที่มีความเร่งด่วน ในที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานของที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้
กรรมการแต่ละท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามก าหนดนัดหมาย เลขานุการบริษทัได้จ ัดให้
กรรมการอิสระได้มีการประชุมในระหว่างกันเอง เพ่ือให้กรรมการอิสระได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในระหว่าง
กันเองในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการภายในธนาคาร และเลขานุการบริษทัจะจัดท ารายงาน
ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รับทราบถึงประเด็นและขอ้คิดเห็นของท่ีประชุมดังกล่าว ทั้ งน้ี ในปี 2563 กรรมการ
อิสระมีการประชุมในระหว่างกันเองจ านวน 1 คร้ัง 
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4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

การพิจารณาคัดเลือกผู ้ท่ีจะด ารงต าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ ข้ึนไป  
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเบ้ืองตน้โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความช านาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ทักษะการเป็นผูน้ าและการบริหารจดัการ ศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบใน
ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรอง
คุณสมบัติ และเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาน าเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร 

การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

ธนาคารให้ความส าคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนในต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง  
โดยกระบวนการในการคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมพิจารณาจากความรู้ความเช่ียวชาญ กระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ความคิดในเชิงกลยทุธ์ ประสบการณ์ ภาวะความเป็นผูน้ า ความรับผิดชอบ และการตดัสินใจแกปั้ญหา ซ่ึงมี
การพฒันาและเตรียมความพร้อมส าหรับผูท่ี้ผ่านการพิจารณา โดยส่งเขา้อบรมหลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการและ
หลกัสูตรดา้นภาวะผูน้ าทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมทั้งมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมทกัษะความเช่ียวชาญในงานเฉพาะดา้น และทกัษะการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในธนาคาร  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดบัสูง 

ธนาคารไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยเร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ กล่าวคือ ผูบ้ริหารระดับ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่สามารถด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้ งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั ทั้ งน้ี การเขา้ด ารง
ต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูรั้บผิดชอบการพิจารณาและน าเสนอค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมของผูบ้ริหาร รวมถึงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่
ข้ึนไป เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและก าหนดค่าตอบแทนตามนโยบายของธนาคาร  
การก าหนดค่าตอบแทนเช่ือมโยงกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสะทอ้นผล
การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละคน ประกอบด้วยตัวช้ีวดัด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการท างาน และดา้นการพฒันาบุคลากร เช่น ก าไรสุทธิต่อสินทรัพย ์การเติบโตของรายได ้การเติบโตของ
สินเช่ือ คุณภาพของสินทรัพย ์ความพึงพอใจของลูกคา้ การบริหารค่าใชจ่้าย ตลอดจนตวัช้ีวดัความสามารถในการ
แข่งขนัของธนาคารเม่ือเทียบกับสถาบันการเงินและบริษทัชั้นน าอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เช่น ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
โดยรวม เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื ภายใตเ้จตนารมณ์ของการเป็น “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น” 

 การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ธนาคารจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูท้  าการประเมิน โดยใชแ้บบประเมินท่ีจดัท าข้ึนตามแนวทางของแบบประเมิน CEO ท่ี
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร หัวขอ้หลกัในการ
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ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เช่น ความเป็นผูน้ า การก าหนด
กลยทุธ์ การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ เป็นตน้ ทั้งน้ี 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูแ้จง้ผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

ธนาคารสนับสนุนการพฒันานวตักรรม และการศึกษาทดสอบเพื่อน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานอย่าง
ต่อเน่ือง ผา่นการพฒันาภายในและการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
พนัธมิตร ตลอดจนสังคมไทย โดยธนาคารไดจ้ดัตั้ง “ฝ่ายนวตักรรม” ข้ึน เพ่ือท าหนา้ท่ีวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ี
และรูปแบบทางธุรกิจใหม่ส าหรับธนาคาร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้ งช่วยขยายช่อง
ทางการให้บริการเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วข้ึนกว่าเดิม นอกจากนั้น ธนาคารได้
จัดท าโครงการเพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพนัธ์อันดีกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงสถานศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมดา้นนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงรายละเอียดไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานความยัง่ยนืของธนาคาร   

การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

ธนาคารมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลท่ีดี มีกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีชดัเจนและ
เหมาะสม บริหารจดัการความเส่ียงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุน ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ส่ือสารกบันัก
ลงทุนตามหลกัปฏิบติัท่ีดี เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทุกกลุ่มโดยเท่าเทียม 

ลูกค้า 

ธนาคารให้ความส าคญัสูงสุดกบัการให้บริการท่ีมีคุณภาพและตรงความตอ้งการของลูกคา้ และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เสมือนเป็นเพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น โดยมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้  พฒันากระบวนการท างานให้รวดเร็วโดยน าเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ พฒันาช่องทางการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ให้บริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม รักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้  ตลอดจนดูแลการรับขอ้ร้องเรียนและติดตามแกไ้ขอยา่งเหมาะสม เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

พนักงาน 

ธนาคารตระหนักถึงความส าคญัของพนักงาน ผู ้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่ายิ่งของธนาคาร มีการดูแลและ
ส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยูข่องพนกังานบนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหวา่งกนัเพ่ือส่งเสริม
ความกา้วหนา้และการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

ธนาคารตระหนกัและให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อการด าเนินงานของธนาคาร โดย
การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดให้มี
สวสัดิการในดา้นต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การจดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักายเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพท่ีดี 
เป็นตน้ ธนาคารจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานและเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือส่งเสริมการออม และจดัให้มี
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เงินสงเคราะห์บุตรของพนักงานเพ่ือบรรเทาค่าใชจ่้ายบางส่วนของพนักงาน  นอกจากน้ี ธนาคารยงัไดพิ้จารณาจ่าย
โบนัสให้แก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคาร ผลประเมินการปฏิบติังาน และสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม 

2. การพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง มุ่งสร้างทศันคติ และพฒันาศกัยภาพท่ี
จะช่วยขบัเคล่ือนธนาคารไปสู่ Digital Bank โดยใช้รูปแบบการการพฒันาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเขา้ถึง
พนักงานทุกกลุ่ม ประกอบด้วย e-Learning, Virtual Class, Project-based Workshop ควบคู่กับการวางแผนเส้นทาง
อาชีพ (Career Development) การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Rotation) การมอบหมายงานโครงการ (Special Project) 
และการจดัเก็บและถ่ายทอดองคค์วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญในองคก์ร (Knowledge Management) เพ่ือให้พนกังานต่อยอด
การเรียนรู้ และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือสร้างคุณค่าในเชิงธุรกิจ 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ Lifelong Learning โดยการพัฒนา
หลกัสูตรให้พนักงานเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพ่ิมเติมจากหลกัสูตรบังคบัท่ีพนักงานตอ้งเรียนตามท่ี
ธนาคารก าหนด ไดแ้ก่ กลุ่มหลกัสูตร Data Driven, Future Leader, Business Solution Provider, Industry & Business, 
English and Chinese Language 

3. ความปลอดภยัและสุขอนามยัในท่ีท างาน 

ธนาคารจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัท่ีดีในส่วนของอาคารสถานท่ีโดยมีระบบและอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน 
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และจัดสถานท่ีท างานให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานโดยค านึงถึงสวสัดิภาพและสุขอนามยัของพนกังาน มีขอ้มูลการลาหยดุท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วย เน่ืองจากการท างาน 

 คู่คา้ 

ธนาคารเช่ือมัน่ว่าการบริหารจัดการคู่ค้าท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปโดยสะดวก
ราบร่ืน ธนาคารยึดหลกัการปฏิบัติต่อคู่คา้ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีตกลงกันไว ้มีกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ท่ีโปร่งใส 
ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการดูแลติดตามให้คู่คา้ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณสมบัติถูกตอ้ง
ครบถว้นตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้ตลอดจนสร้างเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งธนาคารกบัคู่คา้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจธนาคาร เคารพและให้เกียรติผูป้ระกอบการรายอ่ืน และพร้อมสนบัสนุนและร่วมมือ
กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวมของภาคการธนาคาร 

เจา้หน้ี 

ธนาคารรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี โดยยึดถือปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดต้กลงไวก้บั
เจา้หน้ี และธนาคารใหค้วามส าคญัสูงสุดกบัการช าระคืนหน้ีภายในระยะเวลาก าหนด โดยการบริหารเงินทุนและสภาพ
คล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัเจา้หน้ี 
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ชุมชนและสงัคม 

ธนาคารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม เช่น  
การสนบัสนุนและส่งเสริมในดา้นการศึกษา การท่องเท่ียว การเกษตร ธุรกิจชุมชน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และการใหค้วามรู้ทางการเงิน เป็นตน้ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ธนาคารส่งเสริมและสนบัสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
รณรงค์และจดักิจกรรมให้พนักงานร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังานภายในบริเวณธนาคาร ตลอดจนมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนการดูแลส่ิงแวดลอ้มในชุมชนรอบธนาคาร และสนบัสนุนสินเช่ือให้แก่กิจกรรมท่ีช่วยลดโลกร้อน 
เช่น พลงังานหมุนเวยีน และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่งท่ีใชร้ะบบไฟฟ้า เป็นตน้ 

 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ธนาคารก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของธนาคาร และจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
โดยมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีส าคญั คือ การปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ ทั้ งน้ี 
ธนาคารจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) เร่ืองสิทธิมนุษยชน 

ธนาคารให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใด ๆ 

(2) ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ธนาคารใหค้วามเคารพและจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูใ้ด โดยไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ผูท่ี้ถูกตรวจพบว่ากระท าการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
จะตอ้งถูกพิจารณาโทษทางวินยั และจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น เป็นผู ้
ควบคุมดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ระเบียบงานธนาคารโดยเคร่งครัด 

(3) นโยบายและวธีิปฏิบติัในการแจง้เบาะแส 

ธนาคารจดัให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการธนาคารไดโ้ดยตรง 
เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกับการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนดไว ้โดยธนาคาร
ไดก้ าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในการแจง้เบาะแส (Whistleblowing) ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับ
และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้
ไดรั้บความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลัน่แกลง้ ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถดูรายละเอียดไดใ้นเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

(4) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ธนาคารมุ่งหมายเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนั และจะไม่ยอมรับการทุจริต 
คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ โดยธนาคารไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  
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ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธนาคารมีความเขา้ใจ ตระหนกัรู้ และให้ความร่วมมือในการอนัใดท่ีจะ
เป็นประโยชน์ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

ธนาคารได้ก าหนดแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Program) ข้ึน นอกจากน้ี 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการตามกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั และก าหนด
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั  รวมทั้ง
ด าเนินการประเมินการปฏิบติัตามแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Compliance Assessment Checklist) และ
ธนาคารไดจ้ดัใหมี้แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในเวบ็ไซต์ของธนาคาร และช่องทางการส่ือสาร
ภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ตและให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของธนาคาร  
มีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  

ธนาคารมีช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถให้พนักงานเขา้ถึงไดอ้ย่างมัน่ใจ เม่ือพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้มูล
หรือเบาะแสโดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั ทั้งน้ี พนกังานสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสต่อผูบ้ริหารท่ี
ตนสังกดั หรือผูรั้บผิดชอบหน่วยงานก ากบัดูแล (Head of Compliance) ในการน้ี ธนาคารจะเปิดรับขอ้มูลอยา่งเสมอ
ภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอยา่งเหมาะสม มีมาตรการรักษาความลบั 
รวมถึงใหค้วามคุม้ครองผูร้้องเรียนไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ทั้งในระหวา่งการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 

ส าหรับคู่คา้หรือสาธารณชนทัว่ไปสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจขดั
ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัต่อเลขานุการบริษทั หรือหน่วยงานก ากบัดูแล ในการน้ี ธนาคารจะเปิดรับขอ้มูล
อยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอยา่งเหมาะสม มีมาตรการรักษา
ความลบั รวมถึงใหคุ้ม้ครองผูร้้องเรียนไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ ทั้งในระหวา่งการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 

ธนาคารเช่ือมัน่วา่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั คือ กรอบและทิศทางของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แนวทาง
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Program) สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทท่ีส าคญัของการเป็น
องค์กรท่ีโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั โดยธนาคาร 
มุ่งหมายและมุ่งหวงัใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนการด าเนินการดว้ยดี 

ทั้งน้ี ธนาคารไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงแสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริตและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ 

6. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการธนาคารยึดมัน่แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลโดยก ากบัและดูแลให้ระบบ
การจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ มีความถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาโดยเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลความน่าเช่ือถือ
ทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน อาทิ รายงานประจ าปี งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.bangkokbank.com โดยแสดงขอ้มูล
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ท่ีเป็นปัจจุบนัเพ่ือสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีอาจกระทบต่อการ
ตดัสินใจลงทุน กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน จะเปิดเผยเม่ือขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การเผยแพร่อยา่งเป็น
ทางการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อน่ึง ธนาคารไดมี้การก าหนดผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 
โดยแบ่งเป็นข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือให้การส่ือความของธนาคารมีความชัดเจน ถูกตอ้ง 
โปร่งใสและทนัต่อเหตุการณ์ 

คณะกรรมการธนาคารไดใ้ห้ความเห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยพิจารณาถึงผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบ
บญัชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายของธนาคาร  

นอกจากน้ี ธนาคารไดจ้ดัระบบการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการเพ่ือให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ธนาคารได้จดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือท าหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่
ขอ้มูลทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และ
บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
เปิดเผยข้อมูลของธนาคารและขอ้ก าหนดของทางการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซตข์องธนาคาร 
www.bangkokbank.com รวมถึงจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ เช่น การประชุมกับนักวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนัก
ลงทุน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์จึงด าเนินกิจกรรมนักลงทุน
สมัพนัธ์ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยจดัการประชุมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นกัลงทุน และบริษทัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) รวมถึงการประชุมผ่านทางโทรศพัท์ โดยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารไดใ้หค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กบั
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

รูปแบบการเข้าพบ จ านวนคร้ัง จ านวนบริษัท จ านวนราย 
การเขา้พบกบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ 
(Company Visit/One-on-One Meeting) 

5 6 11 

การประชุมทางโทรศพัท ์(Conference Call) 215 219 274 
การประชุมกบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนกลุ่มยอ่ย 
(Group Analyst and Investor Meeting) 

5 201 256 

การเขา้ร่วมงานประชุมนกัลงทุน (Investor Conference) 3 78 116 
การเขา้ร่วมงานประชุมนกัลงทุนเสมือนจริง (Virtual Conference) 5 140 162 

ขอ้มูลการติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์: 0-2626-4981 

โทรสาร : 0-2231-4890 

อีเมล : ir@bangkokbank.com 

เวบ็ไซด ์: www.bangkokbank.com 
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7. สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

ธนาคารให้ความส าคญัและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มได้รับสิทธิ
พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการรับขอ้มูล
ข่าวสาร สิทธิในการเลือกตั้ งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าจ้าง เป็นต้น 
นอกจากน้ี ก่อนการจดัการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนดซ่ึงเผยแพร่อยู่
ในเวบ็ไซตข์องธนาคาร และผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมมายงัเลขานุการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ธนาคารสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือการมีส่วนร่วมในพิจารณาเร่ืองส าคญั
ต่าง ๆ ของธนาคาร โดยจดัการประชุมผูถื้อหุ้นในวนั เวลา และสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ธนาคารไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ 

ในปี 2563 ธนาคารจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 
1. การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 เพื่อขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการเขา้

ซ้ือกิจการ PT Bank Permata Tbk จาก Standard Chartered Bank และ PT Astra International Tbk    
2. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเดิม ธนาคารไดก้ าหนด

จดัการรประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีคร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 แต่เน่ืองจากเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 
เพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคจากการรวมตวักนัของคนจ านวนมาก 
ธนาคารจึงยกเลิกก าหนดนดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้
มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 2 ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 คล่ีคลายธนาคารจึงจดัการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีคร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม
ขอ้ก าหนดของทางราชการ ได้แก่ การตรวจวดัอุณหภูมิของผูเ้ขา้ร่วมประชุม การเวน้ระยะห่างของท่ีนั่งและจ ากัด
จ านวนท่ีนัง่ในหอ้งประชุม การจดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม การงดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
งดจดัไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อหุน้ในการจดัการประชุม 

ในการจัดการประชุมผู ้ถือหุ้นในปี 2563 ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องธนาคารล่วงหนา้ก่อน
การประชุม พร้อมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (การประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์22 วนั ล่วงหนา้ก่อนการประชุม การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
คร้ังท่ี 27 เผยแพร่เอกสารบนเวบ็ไซต ์30 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม) ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุมและหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย ์(การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2563 จดัส่ง 17 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีคร้ังท่ี 27 จดัส่ง 21 วนัล่วงหนา้ก่อน
การประชุม) และลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั      

ธนาคารไดน้ าระบบ Barcode มาใชใ้นการลงทะเบียนและการนับคะแนน และมีการจดัเตรียมอากรแสตมป์
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการมอบฉันทะ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยก่อนเขา้สู่
ระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการ
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นบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งเปิดเผยโดยใชบ้ตัรลงคะแนน
และเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านั้น มีการคดัเลือกอาสาสมคัรผูถื้อหุน้เป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกบัตวัแทนจากส านักงานสอบบญัชีของธนาคาร ประธานกรรมการไดด้ าเนินการ
ประชุมตามล าดบัของระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพ่ิมวาระ แกไ้ขหรือสลบัวาระ และเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มท่ี โดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไดต้อบขอ้
ซกัถามและช้ีแจงต่อท่ีประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด าเนินการเป็นแบบรายบุคคล 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นเสร็จส้ิน ธนาคารไดแ้จง้มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคารภายในวนัประชุม ธนาคารไดจ้ดัท ารายงาน
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ค าถาม ค าช้ีแจง 
และความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสาระส าคญั ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสีย และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ทางการท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวป็ไซตข์องธนาคาร 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ธนาคารจดัท ารายงานความยัง่ยืนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่และโปร่งใสในการด าเนินงานดา้น
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อส่ือสารผลการด าเนินงานไปยงัผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ธนาคารจดัท ารายงานน้ีตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดบั
ตวัช้ีวดัหลกั (Core Option) และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services 
Sector Disclosures) ฉบบั G4 ซ่ึงครอบคลุมประเด็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นสาระส าคญัดา้นความยัง่ยืน
ของธนาคาร รายงานความยัง่ยนืฉบบัน้ีเผยแพร่ต่อสาธารณะในเดือนมีนาคม 2564 ครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

เพ่ือให้รายงานความยัง่ยืนของธนาคารมีความครบถว้นสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ธนาคารไดก้ าหนดขอบเขตของรายงานความยัง่ยืน โดยน าหลกัการตาม GRI Standards มาปรับใช ้ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วมและการสนองตอบความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การค านึงถึงบริบทดา้นความยัง่ยืน การรายงานประเด็น
สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนื และความครบถว้นของเน้ือหา  

รายงานความยัง่ยนืฉบบัน้ีครอบคลุมประเดน็สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนืท่ีไดจ้ากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในธนาคาร ขอบเขตของการรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของธนาคาร
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีท่ีเน้ือหาของรายงานเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัยอ่ย กิจการของธนาคารใน
ต่างประเทศ หรือท่ีนอกเหนือจากขอบข่ายในประเทศไทย ธนาคารจะระบุไวเ้ป็นการเฉพาะ 

โดยแนวทางในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืประกอบดว้ย 5 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1  การรับมือกบัภาวะวกิฤต ไดแ้ก่ การจดัการความเส่ียงและภาวะวิกฤต 

แนวทางท่ี 2 การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบไดแ้ก่ การให้บริการทางการเงินอยา่งมีความรับผิดชอบ 
การเขา้ถึงบริการและการให้ความรู้ทางการเงิน การพฒันาชุมชนและสังคม และการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางท่ี 3 การให้บริการท่ียึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ได้แก่ การให้ความส าคญักับเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวตักรรม การจดัการดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ และการดูแลความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์และคุม้ครองขอ้มูลของลูกคา้ 

แนวทางท่ี 4 การใส่ใจดูแลพนกังาน ไดแ้ก่ การดึงดูดและพฒันาทรัพยากรบุคคล และการดูแลสวสัดิการและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน  

แนวทางท่ี 5 การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ทั้งน้ีธนาคารไดมี้การจดัท ารายงานความยัง่ยืน 2563 เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกวา้งท่ีสนใจ
ไดรั้บทราบ ผา่นเวบ็ไซตข์องธนาคาร (www.bangkokbank.com)  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดหลกันโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้โดยให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ธนาคารได้วางกรอบแนวทางการบริหาร  
ความเส่ียงและโครงสร้างการก ากบัดูแลความเส่ียงหลกัท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงดา้นเทศโนโลยสีารสนเทศ 
รวมทั้งยงัพิจารณาครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ ผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process ) เพ่ือให้ธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม และมีระดับ
เงินกองทุนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจทั้งภายใตภ้าวะปกติและภาวะวกิฤต ทั้งน้ี ธนาคารไดน้ าหลกัการป้องกนั 3 ชั้น 
(Three Lines of Defense) มาใชใ้นการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การก ากบัดูแลความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
และส่งเสริมใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีเหมาะสม โดยแนวป้องกนัชั้นแรก หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง
ตอ้งมีความเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและมีหนา้ท่ีในการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนด และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม แนวป้องกนัชั้นท่ีสอง หน่วยงานภายในท่ีมีหน้าท่ีในการวดั ติดตาม และ
ควบคุมความเส่ียง ตอ้งมีการประเมินและรายงานความเส่ียงต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนปรับปรุงกลไกการบริหาร
ความเส่ียงใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะและความซบัซอ้นของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลรับผดิชอบ
ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และกฎเกณฑ์ทางการ และแนวป้องกนัชั้นท่ีสาม หน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร ตอ้งมีการด าเนินการเพ่ือให้
แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร 

นอกจากน้ี ธนาคารไดจ้ดัท าแผนล่วงหนา้รองรับการเสริมสร้างความมัน่คงและแกไ้ขปัญหา (Recovery Plan) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาดา้นเงินกองทุนและสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไวล่้วงหนา้อยา่งเป็น
ระบบในขณะท่ีธนาคารมีความเขม้แขง็ ซ่ึงเป็นการบูรณาการกรอบการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นของธนาคารให้
สอดคลอ้งกนัมากข้ึน อนัจะช่วยใหธ้นาคารสามารถรับมือกบัภาวะวกิฤตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัการณ์ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการธนาคารใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของธนาคาร
มีความโปร่งใส  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของธนาคาร ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
รับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในได้ก าหนดกรอบพิจารณาในด้านต่าง ๆ ไว ้5 
องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (4) ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตาม  

ส าหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็น
วา่ ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีบุคลากร
เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

• หน่วยงานบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวมของธนาคาร และร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมถึงดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
บริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้และรายงานสถานะความเส่ียงต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการธนาคาร
อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงในการก ากบัดูแลการ
บริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยมีนายกีรติ ไหลสาธิต ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูรั้บผิดชอบ 

• หน่วยงานก ากบัดูแล มีหน้าท่ีให้ความเห็นและความชดัเจนเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของทางการ 
ก ากบัดูแลและสอบทานการปฏิบติังานของหน่วยงาน รวมถึงการจดัท านโยบายต่าง ๆ ของธนาคารใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานผลการก ากบัดูแลต่อผูบ้ริหารระดบัสูง และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการธนาคาร โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็น
ผูรั้บผิดชอบ 

• สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของธรรมาภิบาล การบริหาร
ความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบงาน ขอ้มูลและ
การปฏิบติังานของหน่วยงานตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและของธนาคาร รวมทั้งตรวจสอบ
และสอบสวนในกรณีเกิดการทุจริต หรือมีการร้องเรียน นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ีสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบติังานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางชุติมา 
กิจจ านงค ์ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูรั้บผิดชอบ 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างาน การด าเนินชีวิตเปล่ียนไปอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนั้น ยงัช่วยสนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจให้เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใชง้าน แต่ขณะเดียวกนัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนอาจเป็นสาเหตุในการสร้างความเสียหายและ
กระทบกบัธุรกิจของคู่คา้ทางธุรกิจ กระทบกบัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของธนาคาร 
การเช่ือมโยงธุรกิจและบริการผ่านโลกไซเบอร์ก็เป็นอีกดา้นของความเส่ียงท่ีมาพร้อมกนักบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ี
ทวคีวามรุนแรงและความซบัซอ้นมากข้ึน 

ธนาคารให้ความส าคญักับการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) ขณะเดียวกันยงั
ตระหนักถึงความส าคญัในการเสริมสร้างกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์เพ่ือให้มีกระบวนการ
จดัการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศกัยภาพให้กบับุคลากรในการรับมือกบัภยัคุกคามท่ีซบัซอ้นและมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการเสริมเทคโนโลยีท่ีทันสมยัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและมีความ
ยดืหยุน่เพียงพอต่อการปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบัสภาพการณ์ภยัคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบนัและอนาคต 

ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ ออกแบบบริการให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ ขอ้มูลจึงกลายเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บการปกป้องอย่างจริงจงั หลาย
ประเทศไดเ้พ่ิมขอ้บงัคบัและกฎหมายเพ่ือปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ธนาคารไดมี้การด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้ขอ้มูลไดรั้บการปกป้องจากการปลอมแปลงและการละเมิดสิทธิในการเขา้ถึง รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงธนาคารไดมี้การเพ่ิมมาตรการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้รวมถึงขอ้มูลของ
ธนาคารดว้ย ธนาคารจึงไดก้ าหนดนโยบายดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลและการบริหารความเส่ียงดา้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศและด าเนินการยกระดับความพร้อมในการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคลอ้งตามกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) และความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศและ
ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Information Security and Cyber Security) ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมทั้งองคก์ร โดย
การสร้างกรอบการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การปรับปรุงเทคโนโลยีดา้นความมัน่คงปลอดภยัให้ทนัสมยัอยู่
เสมอเช่นการก าหนดนโยบายด้านการรักษาความัน่คงปลอดภยัส าหรับบริการคลาวด์ ไบโอเมทริก และบล็อกเชน  
เป็นตน้ การประเมินความเส่ียงและปรับเปล่ียนกรอบการประเมินความเส่ียงตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม  การสร้าง
ความตระหนักและความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภยัให้กับบุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารอยูเ่สมอ การพฒันาแผนการเตรียมความพร้อมรับมือภยัทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะ
ลดผลกระทบจากภยัทางไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การเสริมสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
เพ่ือเสริมความพร้อมความสามารถในการรับมือ รวมทั้งความสามารถในการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลไม่วา่จะเป็นขอ้มูลลูกคา้หรือขอ้มูลทางธุรกิจ
เพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจทั้งจากลูกคา้ คู่คา้และผูร่้วมมือทางธุรกิจ โดยธนาคารไดจ้ดัท าคู่มือการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงขอ้ควรปฏิบติัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลจากการน า
ขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของธนาคารมีความเขา้ใจในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยัของทรัพยสิ์นขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล และระบบความปลอดภยัดา้นกายภาพ 
ความปลอดภยัด้านการส่ือสาร การบริหารจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภยัของขอ้มูล การด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นตน้ 

การด าเนินการในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ  

ธนาคารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพ่ือควบคุมดูแล และจัดการในเร่ืองท่ีมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้ตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการก าหนด   

ธนาคารก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยแจง้ขอ้มูลการถือหุ้น
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  และการเป็นกรรมการในกิจการต่าง ๆ ของตนเองและคู่สมรส
รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมดูแลการท าธุรกรรม
ระหวา่งธนาคารกบับุคคลท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการ
รายงานขอ้มูลการท าธุรกรรมดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการธนาคารตอ้งพิจารณาเร่ืองท่ีเกิดหรืออาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัหรือรายการระหวา่งกนั  กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมการพิจารณาอนุมติัรายการนั้น และไม่มี
การก าหนดเง่ือนไขใดท่ีมีลกัษณะพิเศษไปจากปกติเพ่ือกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระของ
ธนาคาร จ านวน 4 ท่าน ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิในหลายดา้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และประธานกรรมการตรวจสอบไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน รวมทั้ง
ไม่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารใหพิ้จารณาตดัสินใจในการด าเนินกิจการใด ๆ  ของธนาคารหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ไดล้าออกจากกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และคณะกรรมการธนาคารไดมี้มติแต่งตั้ง นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน 

ในระหวา่งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของสายตรวจสอบและควบคุม 
ผูส้อบบญัชีของธนาคาร ฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส้ิน 18 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต
ความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึง
สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกคร้ัง สรุปไดด้งัน้ี 

• รายงานทางการเงิน  
สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ าไตรมาส ประจ างวดคร่ึงปี และประจ าปี โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบ

บญัชี ผูบ้ริหารของสายการบญัชีและการเงิน ฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณา
รายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการท่ีส าคญั รวมทั้งขอ้สงัเกต
จากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้อบบญัชี มีการพิจารณาผลประกอบการของธนาคารเป็นประจ าทุก
เดือน และจดัใหมี้การประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชียนืยนัวา่สามารถด าเนินการ
ไดต้ามแผนและแนวทางท่ีก าหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือขอ้จ ากดั และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารถึงผลกระทบ
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบญัชีอ่ืนท่ีส าคญั 

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เหมาะสม ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบ
บญัชีท่ีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุน้ และผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีของสายตรวจสอบและควบคุมท่ีได้พฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ครอบคลุมงาน/หน่วยงานท่ีมีความส าคญัและมีระดบั
ความเส่ียงสูง และไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของสายตรวจสอบและควบคุมท่ีไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดเป็น
ประจ าทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอด
ถอนผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม เขา้ร่วมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีระหวา่งสายตรวจสอบ
และควบคุมกบัผูบ้ริหารของสายงานเพ่ือร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผูส้อบบัญชี และทางการ
ทอ้งถ่ินของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
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รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกไตรมาส นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ า
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี
เพียงพอ เหมาะสม และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

• ผูส้อบบญัชี 
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ 

และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ี
ผา่นมา ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนั้น ไดพิ้จารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี อตัราค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีส านกังานอ่ืน และของผูส้อบบญัชีธนาคารพาณิชยอ่ื์นท่ีเทียบได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของธนาคาร ประจ าปี 2564 รวมทั้ งพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง โดยได้จัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารแลว้ 

• การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ 
ไดส้อบทานการปฏิบติังานของธนาคารให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธนาคาร 

เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎเกณฑต์่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของธนาคาร และทางการ
ท้องถ่ินของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นตน้ รวมถึงนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ท่ี
ธนาคารก าหนดเป็นพ้ืนฐานและแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบติั โดยพิจารณาผลการ
ก ากบัดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูส้อบบญัชี และทางการทอ้งถ่ินของสาขาธนาคารในต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ธนาคารมีการก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของธนาคารอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

• รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้น โดยใชค้วามรู้
ความสามารถดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 
โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ปี 2563 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง
การทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563  

     
(นางเกศินี วฑิูรชาติ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
22 กมุภาพนัธ์ 2564 
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12.  รายการระหว่างกนั 

12.1 สินทรัพย์ หนีสิ้น ภาระผูกพัน และรายการระหว่างกนัอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคาร ประกอบดว้ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูบ้ริหารส าคญั ซ่ึงหมายถึง กรรมการและพนกังานชั้นบริหารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารส าคญั หรือกิจการท่ีผูบ้ริหารส าคญั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระส าคญั 

ธนาคารและบริษทัย่อยมีรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
นยัส าคญั ดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

งบการเงนิรวม 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินให้
สินเช่ือ* 

 
สินทรัพย์

อ่ืน 
เงิน 

รับฝาก 

เงินกู้ยืม 
และ 

หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผูกพนั 

เงินให้
สินเช่ือ* 

 
สินทรัพย์

อ่ืน 
เงิน 

รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ 

หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผูกพนั 

บริษัทร่วม            
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั** - - - - - 118 - 41 - -  
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั - 3 99 4 - - 17 204 1 - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์

นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ จ ากดั - - 105 16 1 - - 88 11 - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์
บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั - 17 32 - - - 7 66 - - นายโชค  ณ ระนอง 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั - - 48 - - - - 53 - - นายกึกกอ้ง รักเผา่พนัธุ์ 

นางเยาวดี นาคะตะ 
รวมบริษัทร่วม - 20 284 20 1 118 24 452 12 -  

บุคคลและกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     20 6 9,100 16 3 54 6 8,572 31 4  

รวม 20 26 9,384 36 4 172 30 9,024 43 4  

*  สุทธิหลงัหักค่าเผือ่การดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
**  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 

 

 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝาก 
เงิน 
ลงทุน 

เงินให้
สินเช่ือ* 

สิน 
ทรัพย์
อ่ืน 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ

หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผูกพนั เงินฝาก 

เงิน
ลงทุน 

เงินให้
สินเช่ือ* 

สิน 
ทรัพย์ 
อ่ืน 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ 

หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผูกพนั 

บริษัทย่อย                
บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั - - - - 733 - - - - - - 726 4 - นายบุญส่ง บุณยะสาระนนัท์ 

นายสอาด ธีรโรจนวงศ ์
นางพรนิจ ตุลยว์ฒันจิต 
นายไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ ์
นางณฐัพร เหลืองสุวรรณ 

บางกอกแบงค ์เบอร์ฮาด 909 - - 7 139 - - 2,116 - - 3 76 - 32 นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
นายไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ ์

*  สุทธิหลงัหักค่าเผือ่การดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝาก 
เงิน 
ลงทุน 

เงินให้
สินเช่ือ* 

สิน 
ทรัพย์
อ่ืน 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ

หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผูกพนั เงินฝาก 

เงิน 
ลงทุน 

เงินให้
สินเช่ือ* 

สิน 
ทรัพย์ 
อ่ืน 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ 

หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผูกพนั 

บริษทั บริหารสินทรัพยท์ว ีจ  ากดั - - - - 4 328 - - - - - 14 328 - นายสุวรรณ แทนสถิตย ์
นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
นางสาวปิยะดา สุจริตกุล 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั     

- - - 343 84 - - - - - 382 77 - - นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ ์
นายไพศาล เลิศโกวทิย ์

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั 
(มหาชน) 

- - - 2 161 1 155 - - - 1 113 1 - Mr. Chong Toh 
 นางเยาวดี นาคะตะ  

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั 4 - - - 141 2,018 2,549 1 - - - 93 - 2,064 นายชาติศิริ โสภณพนิช 
Mr. Chong Toh 
นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
Mr. Lin Cheng Leo, Kung 
นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต 
นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ ์
นายสุวชัชยั ทรงวานิช 

บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั - - - - 412 - - - - - - 575 - - นายสุวรรณ แทนสถิตย ์
นายวรีะศกัด์ิ สุตณัฑวบูิลย ์
นางสาวรัชดา ธีรธราธร 
นายธวชั ตรีวรรณกลุ 
นายศิริเดช เอ้ืองอุดมสิน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
      บางกอกแคปปิตอล จ ากดั*** 

- - - - 273 - - - - - - 116 - - Mr. Chong Toh 
 

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 23 21,246 - 32 13 - - - - - - - - - นายชาติศิริ โสภณพนิช 
Mr. Chong Toh 
นายชลิต เตชสัอนนัต ์
นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต 

บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั** - - 692 - 47 - 4 - - - - - - - นายรชฏ  เสกตระกูล 
นายธวชั  ตรีวรรณกุล 

รวมบริษัทย่อย 936 21,246 692 384 2,007 2,347 2,708 2,117 - - 386 1,790 333 2,096  

*  สุทธิหลงัหักค่าเผือ่การดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

**  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 

***  ถือหุ้นโดยบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 



         แบบ 56-1 

                                                                                                    12 - 3 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝาก 
เงิน 
ลงทุน 

เงินให้
สินเช่ือ* 

สิน 
ทรัพย์
อ่ืน 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ

หนีสิ้นอ่ืน 
ภาระ
ผกูพนั เงินฝาก 

เงิน 
ลงทุน 

เงินให้
สินเช่ือ* 

สิน 
ทรัพย์ 
อ่ืน 

เงิน 
รับฝาก 

เงินกู้ยืม
และ 

หนีสิ้นอ่ืน 
ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม                
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั** - - - - - - - - - 118 - 41 - -  
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั - - - 3 99 4 - - - - 17 204 1 - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์

นายขจรวฒิุ ตยานุสรณ์ 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์  

จ ากดั 
- - - - 105 16 1 - - - - 88 11 - นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์

บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวร์ิก  
จ ากดั 

- - - 17 32 - - - - - 7 66 - - นายโชค ณ ระนอง 

บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย)  
จ ากดั 

- - - - 48 - - - - - - 53 - - นายกึกกอ้ง รักเผา่พนัธ์ุ 
นางเยาวดี นาคtตะ 

รวมบริษัทร่วม - - - 20 284 20 1 - - 118 24 452 12 -  
บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน     - - 19 - 9,100 8 3 - - 19 - 8,572 23 4  
รวม 936 21,246 711 404 11,391 2,375 2,712 2,117 - 137 410 10,814 368 2,100  

*   สุทธิหลงัหักค่าเผือ่การดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

**  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ ในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ข้ึนอยูก่บัประเภทของสินเช่ือและหลกัประกนั  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ ในอตัราร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ข้ึนอยูก่บัประเภทของสินเช่ือและหลกัประกนั  

รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงอยู่ในหมายเหตุขอ้ 7.8 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ขายหุ้นสามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศ
และต่างประเทศตามการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(Book Building) แบบขา้มคืนผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (Overnight Placement Transaction) ในการน้ี บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือใน
จ านวน 2,480 ลา้นบาทดว้ยราคาเดียวกบันกัลงทุนอ่ืน  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยจดัเงินลงทุนดงักล่าว
เป็นเงินลงทุนประเภทเพื่อคา้ 
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รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
   งบการเงนิรวม 
  ประเภท ร้อยละของหลกัทรัพย์ มูลค่าเงนิลงทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ หลกัทรัพย์ 
ทีล่งทุน 

ทีล่งทุนทางตรง 
และทางอ้อม (%) 

วธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

วธิีส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทัร่วม         
บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั* บริการ หุน้สามญั 69.08 69.08 362 362 26 94 
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุน้สามญั - 35.88 - 201 - 820 
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั บริการ หุน้สามญั 30.00 30.00 15 15 457 441 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุน้สามญั 22.17 22.17 118 118 95 109 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 14.26 14.26 13 13 333 273 

รวม     508 709 911 1,737 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (2) (2) - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ     506 707 911 1,737 

* ธนาคารมีเพียงอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคุม 
 

   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  ประเภท ร้อยละของหลกัทรัพย์ มูลค่าเงนิลงทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ หลกัทรัพย์ 
ทีล่งทุน 

ทีล่งทุนทางตรง 
และทางอ้อม (%) 

วธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

   2563 2562 2563 2562 

บริษทัย่อย       
บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุน้สามญั 100.00 100.00 2 2 
บางกอกแบงค ์เบอร์ฮาด ธนาคาร หุน้สามญั 100.00 100.00 9,261 9,261 
บริษทั บริหารสินทรัพยท์วี จ  ากดั บริหารสินทรัพย ์ หุน้สามญั 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั ธนาคาร หุน้สามญั 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุน้สามญั 100.00 100.00 1,500 1,500 
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ธนาคาร หุน้สามญั 98.71 - 105,010 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 99.91 99.91 4,772 4,772 
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั** ธุรกิจการเงิน หุน้สามญั 90.00 - 1,365 - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั     ธุรกิจการเงิน หุน้สามญั 75.00 75.00 183 183 
บริษทัร่วม       
บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั* บริการ หุน้สามญั 69.08 69.08 362 362 
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุน้สามญั - 35.88 - 201 
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั บริการ หุน้สามญั 30.00 30.00 15 15 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุน้สามญั 22.17 22.17 118 118 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 14.26 14.26 13 13 
รวม     144,686 38,512 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (97) (97) 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ     144,589 38,415 

* ธนาคารมีเพียงอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคุม 
**  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 
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รายการทางบญัชีท่ีส าคญัระหวา่งธนาคารกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการ
ก าหนดราคาซ้ือขายระหวา่งกนั การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมระหวา่งกนัและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติ
ธุรกิจและเป็นเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  

ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

ช่ือบริษัท 

งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

รายได้
ดอกเบีย้ 

รายได้ 
ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
อ่ืน 

รายได้
ดอกเบีย้ 

รายได้ 
ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
อ่ืน 

บริษัทร่วม         
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั 5 - - - 3 18 - - 
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั - 19 1 6 - 68 1 5 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ จ ากดั - 31 - 144 - 17 - 126 
บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั - 10 - 2 - 10 1 1 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั - - - 2 - - - 5 

รวมบริษัทร่วม 5 60 1 154 3 113 2 137 
บุคคลและกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     1 67 43 198 2 59 68 191 

รวม 6 127 44 352 5 172 70 328 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ช่ือบริษัท 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

รายได้
ดอกเบีย้ 

รายได้ 
ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
อ่ืน 

รายได้
ดอกเบีย้ 

รายได้ 
ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่าย
อ่ืน 

บริษัทย่อย         
บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั - - 7 - - - 17 - 
บางกอกแบงค ์เบอร์ฮาด 24 2 - - 92 2 - - 
บริษทั บริหารสินทรัพยท์วี จ ากดั - 1 - - 21 1,000 1 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั     - 3,075 1 - - 3,346 2 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) - 590 5 - - 923 4 4 
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั 1 124 4 - 3 113 8 2 
บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั - - 1 - - - 3 - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จ ากดั** - - - - - - 1 - 
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 15 - - - - - - - 
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั*** 4 45 - - - - - - 

รวมบริษัทย่อย 44 3,837 18 - 116 5,384 36 7 
บริษัทร่วม         
บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั 5 - - - 3 18 - - 
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั - 19 1 6 - 68 1 5 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ จ ากดั - 31 - 144 - 17 - 126 
บริษทั ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิร์ก จ ากดั - 10 - 2 - 10 1 1 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั - - - 2 - - - 5 

รวมบริษัทร่วม 5 60 1 154 3 113 2 137 
บุคคลและกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     1 - 43 129 2 1 68 114 

รวม 50 3,897 62 283 121 5,498 106 258 
** เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 บริษทั บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 
*** ถือหุน้โดยบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
                                                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 2,504 1,923 1,546 1,405 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 95 88 84 76 

รวม 2,599 2,011 1,630 1,481 

12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมตัริายการระหว่างกนั 

ธนาคารมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการน าเสนอ วิเคราะห์ค าขอและการอนุมัติการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ท่ีมีหลกัฐานตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการอนุมติัสินเช่ือ ธนาคารมีระเบียบค าสัง่ปฏิบติังานภายใน
ท่ีก าหนดใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในธุรกรรมจะตอ้งไม่เก่ียวขอ้งในกระบวนการอนุมติัสินเช่ือนั้น ๆ 

12.3 การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ธนาคารอาจมีการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตตามการด าเนินธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงธนาคารมีการก าหนดขั้นตอน
และวธีิปฏิบติังานท่ีชดัเจนในการอนุมติัธุรกรรมดงักล่าว ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีทางการไดก้ าหนดใหธ้นาคารถือปฏิบติั 
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- ร่าง - 

ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

13.1 งบการเงนิ 

• ผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชี คือ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน
ส าหรับปี 2563, 2562 และ 2561 

• สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ส าหรับงบการเงนิส าหรับปี 2563, 2562 และ 2561 

ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563, 2562 และ 2561 
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- ร่าง - 

ตารางสรุปงบการเงนิรวม (งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และงบกระแสเงนิสด) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
  หน่วย : พนับาท 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

สินทรัพย์       

เงินสด 73,886,309 58,090,112 62,394,091 70,013,515 58,012,561 62,329,288 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 519,036,028 472,349,351 450,699,724 374,778,755 442,584,108 404,378,243 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม       

   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 57,936,242 - - 69,359,414 - - 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 67,560,232 49,807,012 28,649,605 66,143,443 49,687,316 28,334,423 

เงินลงทุนสุทธิ 758,482,179 647,696,626 556,787,522 670,444,629 610,535,400 525,694,808 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 911,321 1,737,450 1,607,844 144,589,329 38,414,900 37,290,633 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,189,102,088 1,891,046,281 1,935,780,705 1,896,205,127 1,836,721,735 1,881,395,452 

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง - 1,626,872 1,577,698 - 103,722 87,709 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 9,753,914 9,362,849 10,603,892 7,754,245 8,368,141 8,742,836 

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 65,049,861 40,753,955 42,567,441 55,460,373 39,504,853 41,180,182 

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 32,307,811 1,760,117 1,080,011 1,451,391 1,673,358 990,727 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,939,617 4,542,443 4,091,264 2,082,884 3,360,374 2,947,919 

หลกัประกนัท่ีน าไปวางกบัคู่สญัญาทางการเงิน 12,833,047 17,506,277 3,324,390 12,699,962 17,419,107 3,149,620 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 28,161,036 20,463,750 17,586,037 13,977,916 16,975,764 11,720,218 

รวมสินทรัพย์ 3,822,959,685 3,216,743,095 3,116,750,224 3,384,960,983 3,123,361,339 3,008,242,058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ 56-1 
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- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

เงินรับฝาก 2,810,862,624 2,370,792,167 2,326,469,540 2,485,596,798 2,316,034,607 2,262,490,378 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 219,149,193 134,346,323 136,862,124 162,499,180 129,277,274 128,394,405 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 7,257,360 5,523,288 7,223,141 6,702,768 5,488,403 7,199,386 
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม       
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 19,256,663 - - 19,056,520 - - 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 57,127,821 37,837,421 22,338,039 56,212,287 37,370,815 21,854,408 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 136,176,779 144,680,567 116,348,334 133,963,539 144,315,507 116,221,332 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง - 1,626,872 1,577,698 - 103,722 87,709 
ประมาณการหน้ีสิน 27,305,660 18,701,528 16,518,913 25,065,453 18,428,103 16,311,378 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,447,583 2,364,416 1,399,378 2,588,682 2,158,732 1,187,304 
หน้ีสินอ่ืน 93,128,867 72,754,204 74,854,166 53,792,151 51,721,099 52,536,301 

รวมหนีสิ้น 3,372,712,550 2,788,626,786 2,703,591,333 2,945,477,378 2,704,898,262 2,606,282,601 

ส่วนของเจา้ของ       
ทุนเรือนหุน้       
     ทุนจดทะเบียน       
          หุน้บุริมสิทธิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550 

          หุน้สามญั 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้       
          หุน้สามญั 1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 47,256,838 34,471,457 42,842,767 52,849,874 40,383,596 46,154,541 
ก าไรสะสม       
     จดัสรรแลว้       
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 25,000,000 24,000,000 23,000,000 25,000,000 24,000,000 23,000,000 
           อ่ืน ๆ 111,500,000 106,500,000 101,500,000 111,500,000 106,500,000 101,500,000 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 189,822,190 187,345,092 170,036,820 174,699,070 172,144,820 155,870,255 

     รวมส่วนของธนาคาร 449,013,689 427,751,210 412,814,248 439,483,605 418,463,077 401,959,457 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,233,446 365,099 344,643 - - - 

     รวมส่วนของเจา้ของ 450,247,135 428,116,309 413,158,891 439,483,605 418,463,077 401,959,457 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,822,959,685 3,216,743,095 3,116,750,224 3,384,960,983 3,123,361,339 3,008,242,058 

 

 
 
 
 
 



    แบบ 56-1 

13 -  4 

- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 หน่วย  :  พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

รายไดด้อกเบ้ีย 112,523,517 112,565,219 110,780,806 94,695,292 108,129,726 106,032,995 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35,477,057 41,493,764 39,405,148 27,805,781 39,874,777 37,503,469 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 77,046,460 71,071,455 71,375,658 66,889,511 68,254,949 68,529,526 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 34,167,918 39,280,197 37,437,166 26,795,044 33,873,573 32,045,654 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 9,456,915 10,775,642 9,847,296 8,800,699 10,581,567 9,682,127 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,711,003 28,504,555 27,589,870 17,994,345 23,292,006 22,363,527 
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น       
   ก าไรหรือขาดทุน 11,057,904 - - 9,651,307 - - 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 7,847,526 8,300,443 - 7,251,972 7,499,069 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,512,154 19,764,691 8,008,787 2,177,491 19,102,850 4,350,040 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (14,492) 92,582 77,695 - -  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 734,126 2,134,552 1,048,631 721,912 1,031,659 764,837 
รายไดจ้ากเงินปันผล 2,039,396 3,769,070 3,781,176 3,597,669 6,632,283 12,200,147 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 641,626 561,599 1,218,024 382,131 406,089 965,278 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 118,728,177 133,746,030 121,400,284 101,414,366 125,971,808 116,672,424 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ       

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 30,959,431 26,725,848 28,773,505 24,848,414 24,141,378 26,094,945 
ค่าตอบแทนกรรมการ 186,931 166,742 154,466 128,220 126,540 114,985 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 14,165,327 11,788,808 10,466,827 12,034,242 11,053,997 9,743,108 
ค่าภาษีอากร 2,928,889 3,364,301 3,367,073 2,880,048 3,313,109 3,281,363 
อ่ืน ๆ 17,733,376 12,917,335 12,402,779 14,578,533 11,584,279 10,961,787 
รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 65,973,954 54,963,034 55,164,650 54,469,457 50,219,303 50,196,188 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 31,195,868 - - 27,888,515 - - 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 32,351,077 21,964,530 - 31,744,338 21,151,692 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 21,558,355 46,431,919 44,271,104 19,056,394 44,008,167 45,324,544 
ภาษีเงินได ้ 4,013,619 10,219,204 8,554,435 3,418,355 9,220,175 6,933,173 
ก าไรสุทธิ 17,544,736 36,212,715 35,716,669 15,638,039 34,787,992 38,391,371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แบบ 56-1 
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- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน(ต่อ) 
หน่วย  :  พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน       

รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั       

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม       
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,964,758 - - 1,839,100 - - 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - (2,208,474) (11,717,063) - (2,230,950) (11,676,020) 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการป้องกนั       

ความเส่ียงในกระแสเงินสด 260,583 - - 260,583 - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 4,115,474 (5,705,941) (3,179,645) 4,671,025 (3,092,634) (1,509,033) 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - 1,969 346 - - - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (231,478) 487,574 2,399,421 15,270 495,650 2,392,714 

รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั       
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 14,524,289 - - 13,987,474 - - 
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       

ยุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,067,116) - - (5,340,383) - - 
ก าไรจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม       

ผา่นก าไรหรือขาดทุนอนัเน่ืองมาจากความเส่ียงดา้นเครดิต 958,884 - - 958,884 - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (428,401) (1,695,259) 
 

399,452 (284,680) (1,703,714) 
 

401,353 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1,962 - - - - - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (3,233,984) 337,942 (75,866) (3,324,295) 339,678 (76,246) 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ 12,864,971 (8,782,189) (12,173,355) 12,782,978 (6,191,970) (10,467,232) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 30,409,707 27,430,526 23,543,314 28,421,017 28,596,022 27,924,139 

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

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 30,056,376 27,029,364 23,156,620 28,421,017 28,596,022 27,924,139 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 353,331 401,162 386,694 - - - 
 30,409,707 27,430,526 23,543,314 28,421,017 28,596,022 27,924,139 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 9.00 18.76 18.51 8.19 18.22 20.11 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น) 1,908,843 1,908,843 1,908,843 1,908,843 1,908,843 1,908,843 

 
 



    แบบ 56-1 

13 -  6 

- ร่าง - 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
                                                                                                                                                        หน่วย :  พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       
 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 21,558,355 46,431,919 44,271,104 19,056,394 44,008,167 45,324,544 
 รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น       
       เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน       

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 5,545,356 4,127,314 3,356,325 4,494,384 3,924,659 3,201,752 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 31,195,868 - - 27,888,515 - - 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ - 31,208,166 18,358,031 - 30,601,427 17,545,193 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี  - 1,142,911 3,606,499 - 1,142,911 3,606,499 
ก าไรจากการแปลงค่าเงินกูย้ืมระยะยาว (830,663) (9,038,049) (866,826) (830,663) (9,038,049) (866,826) 
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีตดัจ าหน่าย 1,199,165 208,974 890,939 1,140,896 368,642 1,026,743 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน       
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 4,938,476 - - 6,242,749 - - 

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - (270,285) 219,138 - (17,068) 857 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน (2,512,154) - - (2,177,491) - - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - - 66,340 - - 66,340 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน - (20,272,149) (10,684,693) - (19,610,308) (7,025,946) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 507,458 2,675,906 - 507,458 2,675,906 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 14,492 (92,582) (77,695) - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย  1,124,720 909,267 1,058,423 1,061,250 514,489 429,783 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (356,255) (64,089) (3,272) (356,493) (64,280) (2,304) 
ก าไรจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร (196,180) - - (196,180) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น (โอนกลบั) 368,892 (46,722) 91,824 254,704 (46,751) 91,824 
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสิน 1,392,950 984,145 3,482,337 752,667 906,373 3,457,027 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (77,046,460) (71,071,455) (71,375,658) (66,889,511) (68,254,949) (68,529,526) 
รายไดเ้งินปันผล (2,039,396) (3,769,070) (3,781,176) (3,597,669) (6,632,283) (12,200,147) 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 111,778,327 113,718,086 110,767,001 93,345,665 109,327,492 106,001,571 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (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 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (6,566,399) (9,630,583) (12,134,523) (5,638,459) (8,040,620) (10,716,622) 
รายไดค้า้งรับอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (4,054) (637,904) (85,964) 31,380 (657,998) (114,409) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,289,301 101,084 85,574 417,606 (44,177) 29,384 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง       
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 52,032,901 47,348,749 54,734,670 43,856,415 43,472,289 50,395,012 

 สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 21,975,455 (20,810,795) (14,357,978) 68,282,173 (37,778,031) (19,836,032) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (6,058,883) - - (25,396,647) - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะสั้น - 373,514 6,289,689 - 2,704,971 4,092,866 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (91,771,656) 10,715,732 (88,376,984) (76,751,199) 11,443,470 (80,419,545) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 642,208 1,803,018 1,692,313 719,896 1,331,449 1,296,501 
สินทรัพยอ่ื์น (16,147,080) (38,638,815) (876,447) (9,835,598) (41,367,622) (2,391,024) 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
หน่วย :  พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)       
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)       

เงินรับฝาก 193,025,477 44,322,627 15,726,256 169,562,191 53,544,229 10,069,378 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 32,197,568 (2,515,800) 3,278,257 33,221,906 882,869 1,181,868 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,168,013 (1,699,853) (28,599) 1,214,364 (1,710,983) (10,984) 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (677,549) 223,516 (102,183) (8,086) (14,541) (3,081) 
หน้ีสินอ่ืน 30,075,396 15,068,983 (1,621,895) 17,747,643 17,563,391 1,303,152 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 216,461,850 56,190,876 (23,642,901) 222,613,058 50,071,491 (34,321,889) 
 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม       
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (473,224,079) - - (445,490,013) - - 

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - (580,621,168) (406,898,932) - (565,635,275) (396,232,943) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม       

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 369,398,464 - - 343,276,461 - - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 507,543,770  438,671,785  - 497,030,202 421,540,961 
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (108,871,614) - - (20,846,462) - - 
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - (87,451,141) (61,740,676) - (10,352,832) (10,550,169) 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 105,105,900 - - 28,323,094 - - 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 84,472,790  52,854,424  - 5,723,379 9,647,827 
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป - (9,304,111) (3,388,875) - (8,357,583) (3,144,206) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป - 2,242,534  5,373,981  - 2,137,272 5,373,981 
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (77,195,676) (124,267) (200,001) (105,263,739) (1,124,267) (200,001) 
เงินสดรับจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 41,512 89,212  130,287  1,698,535 3,038,500 8,644,809 
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า (2,308,393) (1,715,299) (1,686,958) (925,775) (1,582,812) (1,586,272) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 753,477 100,007 4,833 537,155 76,499 2,704 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (186,300,409) (84,767,673) 23,119,868 (198,690,744) (79,046,917) 33,496,691 
 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสดรับจากการออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั - - 38,847,808 - - 38,847,808 
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั (25,620,963) - (29,131,439) (24,964,624) - (29,131,439) 
เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 23,755,703 36,727,413 - 23,755,703 36,727,413 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึน (ลดลง) (1,363,569) 143,207 171,254 (107,063) 143,207 171,254 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,275,888) - - (1,106,844) - - 
เงินปันผลจ่าย (9,544,214) (12,092,402) (12,065,986) (9,544,214) (12,092,402) (12,065,986) 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (362,972) (380,706) (325,473) - - - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (14,411,903) 24,397,512 (2,503,836) (11,967,042) 24,778,218 (2,178,363) 
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด 46,659 (124,694) (51,842) 45,682 (119,519) (49,850) 
  เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 15,796,197 (4,303,979) (3,078,711) 12,000,954 (4,316,727) (3,053,411) 
  เงินสด ณ วนัท่ี  1 มกราคม 58,090,112 62,394,091 65,472,802 58,012,561 62,329,288 65,382,699 
  เงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 73,886,309 58,090,112 62,394,091 70,013,515 58,012,561 62,329,288 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั   
 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั (งบการเงนิรวม) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขั้นตน้ 73.37% 67.79% 69.04% 
อตัราก าไรสุทธิ 10.50% 19.25% 20.70% 
อตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ /1 3.96% 8.45% 8.73% 
อตัราดอกเบ้ียรับ 3.74% 4.10% 4.11% 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย 1.20% 1.59% 1.52% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 2.54% 2.51% 2.58% 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 3.55% 5.62% 3.89% 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 2.13% 2.24% 2.28% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.48% 1.13% 1.13% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.05 0.06 0.05 

 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 1) (เท่า) 7.51 6.52 6.55 
อตัราส่วนเงินให้กูต่้อเงินกูย้มื 80.16% 81.77% 85.03% 
อตัราส่วนเงินให้กูต่้อเงินฝาก 84.25% 86.95% 89.54% 
อตัราส่วนเงินฝากต่อหน้ีสินรวม 83.34% 85.02% 86.05% 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 55.55% 33.76% 34.15% 
อตัราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 18.34% 20.04% 17.96% 

 อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)    
อตัราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตต่อสินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ /2 8.21% 8.44% 7.32% 
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวมและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.91% 0.52% 0.37% 
อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม /3 3.91% 3.39% 3.42% 
อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือรวมและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.23% 0.19% 0.27% 
/1 ส่วนของเจา้ของ หมายถึง ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 
/2  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ค านวณจากคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของเงินใหสิ้นเช่ือ และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้ง
ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาค ้าประกนัทางการเงิน (ก่อนการเร่ิมใช ้TFRS 9 ค  านวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของเงินใหสิ้นเช่ือ) 

/3  รวมเงินใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

วเิคราะห์ราคาปิดต่อหุ้นและก าไรต่อหุ้น ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ราคาปิดต่อหุ้นถวัเฉล่ีย (บาท) 113.81 189.72 203.51 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 9.00 18.76 18.51 

ราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (เท่า) 12.65 10.11 10.99 

ในปี 2563 ราคาปิดต่อหุ้นถวัเฉล่ียของหุ้นธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลงร้อยละ 40.0 
จาก 189.72 บาทในปี 2562 เป็น 113.81 บาทในปี 2563 และก าไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงร้อยละ 52.0 จาก 18.76 บาทต่อ
หุ้นในปี 2562 เป็น 9.00 บาทต่อหุ้นในปี 2563 โดยสัดส่วนของราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของธนาคาร
เพ่ิมข้ึนจาก 10.11 ในปี 2562 เป็น 12.65 ในปี 2563 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิธนาคารพาณิชย์  

เศรษฐกจิไทยในปี 2563 

เศรษฐกิจไทยหดตวัร้อยละ 6.1 ในปี 2563 โดยมีปัจจยัส ำคญัมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) และจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีประเทศต่ำง ๆ ประกำศใชพ้ร้อมกนัทัว่โลก 
อำทิ กำรจ ำกดักำรเดินทำง กำรปิดเมือง และกำรห้ำมเดินทำงออกนอกเคหะสถำนในยำมวิกำล ส่งผลให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจหยุดชะงักลง ทั้ งน้ี  ภำคเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบมำกท่ีสุด คือ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรลงทุน
ภำคเอกชน และกำรบริโภคภำคเอกชน โดยเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ กำรส่งออกสินคำ้ลดลงร้อยละ 6.6 กำรน ำเขำ้สินคำ้
ลดลงร้อยละ 13.5 กำรลงทุนภำคเอกชนหดตวัร้อยละ 8.4 สอดคลอ้งกบัอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 52.2 
ซ่ึงต ่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี ส่วนกำรบริโภคภำคเอกชนหดตวัร้อยละ 1.0 นอกจำกน้ี มำตรกำรอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบำลออก
เพ่ิมเติม เช่น กำรระงบักำรเดินทำงระหวำ่งประเทศเพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และกำรกกักนัตวัผูท่ี้เขำ้สู่
ประเทศเป็นเวลำ 14 วนั ไดส่้งผลให้ไม่มีนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติตั้งแต่เดือนเมษำยนจนถึงส้ินปี ปัจจยัเหล่ำน้ีท ำให้ธุรกิจ
ต่ำง ๆ ตอ้งเลิกจำ้งพนกังำน เพ่ือแกปั้ญหำปริมำณธุรกิจท่ีลดลงและกำรขำดแคลนสภำพคล่อง ส่งผลให้มีคนถูกพกักำร
ท ำงำนประมำณ 2.5 ลำ้นคน และอตัรำกำรวำ่งงำนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 2.2 ซ่ึงสูงสุดในรอบทศวรรษ 

อยำ่งไรก็ดี ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีเกิดข้ึน รัฐบำลไดเ้ร่งออกมำตรกำรเพ่ือกระตุน้กำรใชจ่้ำยของ
ประชำชน พร้อมกับเร่งกำรบริโภคและกำรลงทุนภำครัฐเพ่ือช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ ซ่ึงมำตรกำรต่ำง ๆ 
ประกอบไปดว้ย โครงกำรเรำไม่ท้ิงกนั โครงกำรเรำเท่ียวดว้ยกนั และโครงกำรคนละคร่ึง โดยเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 
กำรใชจ่้ำยบริโภคภำครัฐขยำยตวัร้อยละ 0.8 เช่นเดียวกบักำรลงทุนภำครัฐในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีขยำยตวัร้อยละ 5.7 

อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบร้อยละ 0.8 เทียบกบัร้อยละ 0.7 ในปีก่อนหนำ้ ซ่ึงต ่ำกวำ่เป้ำหมำยเงินเฟ้อทัว่ไปของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีมีกรอบอยูท่ี่ร้อยละ 1 - 3 สำเหตุส ำคญัมำจำกกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนท่ีซบเซำ 
และกำรปรับตวัลดลงของรำคำสินคำ้ในกลุ่มพลงังำน 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดป้รับลดอตัรำดอกเบ้ียนโยบำย 3 คร้ังเม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ เดือนมีนำคมและเดือน
พฤษภำคม เป็นกำรปรับลดดอกเบ้ียสู่ระดบัต ่ำสุดเป็นประวติักำรณ์ท่ีร้อยละ 0.5 เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจคร้ังน้ี ในส่วนของค่ำเงินบำท แมว้ำ่จะอ่อนค่ำลงในช่วงตน้ปีท่ีผำ่นมำ เน่ืองจำกเงินทุนกลบัเขำ้สู่สินทรัพยท่ี์มี
ควำมมัน่คงและปลอดภยัโดยเฉพำะเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และทองค ำ อยำ่งไรก็ดี กำรแขง็ค่ำของค่ำเงินบำทกลบัมำเป็น
ประเด็นท่ีน่ำกงัวลอีกคร้ัง ในช่วงสองเดือนหลงัของปี 2563 จำกกำรเกินดุลบญัชีเดินสะพดัอยูท่ี่ 17,000 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐฯ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ GDP โดยเงินบำทไดแ้ขง็ค่ำเขำ้สู่ระดบั 29.82 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นระดบั
ท่ีแข็งค่ำท่ีสุดในรอบปี ธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงไดอ้อกมำตรกำรส ำหรับผ่อนคลำยสถำนกำรณ์ค่ำเงินบำท โดยเปิด
เสรีให้คนไทยสำมำรถไปลงทุนในต่ำงประเทศไดส้ะดวกข้ึน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรสร้ำงระบบนิเวศใหม่ของอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ีเหมำะสมในระยะยำวต่อไป 

ในส่วนของตลำดกำรเงินโลก หลงัจำกเผชิญภำวะซบเซำในช่วงท่ีมีกำรใชม้ำตรกำรควบคุมกำรระบำดอยำ่ง
เขม้ขน้ ตลำดตรำสำรทุนทัว่โลกอยูใ่น “ภำวะกำรฟ้ืนตวัท่ีไม่เท่ำกนั” โดยในปีท่ีผ่ำนมำตลำดท่ีมีสัดส่วนของตรำสำร
ทุนกลุ่มเทคโนโลยีฟ้ืนตัวได้ดีกว่ำตลำดอ่ืน ในส่วนของตรำสำรหน้ีทั่วโลกอยู่ในภำวะผลตอบแทนต ่ำเน่ืองจำก
นโยบำยกำรเงินท่ีผอ่นคลำยทัว่โลก ทั้งน้ี แมว้ำ่จะเผชิญกบัควำมผนัผวนอยำ่งมำกในตลำดตรำสำรทุนและตลำดเงินใน
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ปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยก็ยงัสำมำรถรักษำทุนส ำรองระหว่ำงประเทศในระดบัท่ีสูงและมีสัดส่วนทุนส ำรองระหวำ่ง
ประเทศคิดเป็น 1.5 เท่ำของจ ำนวนหน้ีสินในสกลุเงินต่ำงประเทศทั้งหมด 

มุมมองเศรษฐกจิไทยในปี 2564 

ส ำหรับปี  2564 คำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวประมำณร้อยละ 1 - 2 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดย
ควำมส ำเร็จในกำรพฒันำวคัซีนจะเก้ือหนุนกำรคำ้ระหวำ่งประเทศและกำรท่องเท่ียวทัว่โลก ประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ท่ีพฒันำแลว้ อำทิ สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจกัร สหภำพยโุรป และญ่ีปุ่น คำดวำ่จะฉีดวคัซีนใหก้บัประชำกรจ ำนวน
มำกไดร้วดเร็วกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศก ำลงัพฒันำ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยท่ีคำดวำ่จะกระจำยวคัซีนไดช้ำ้กวำ่
เน่ืองจำกอุปทำนของวคัซีนทั้งโลกท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กำรส่งออกสินคำ้ของประเทศไทยคำดวำ่จะไดรั้บอำนิสงคจ์ำกกำรเร่ิมฟ้ืนตวัของก ำลงั
ซ้ือของผูบ้ริโภคและกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของหลำยประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศท่ีพัฒนำแล้ว 
นอกจำกน้ี อุปสงคข์องสินคำ้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกกระแสของกำรคำ้ยคุเทคโนโลยี 5G และกำรปฏิบติังำนท่ี
บำ้นจะเป็นอีกหน่ึงปัจจยับวกท่ีจะช่วยเก้ือหนุนกำรส่งออกสินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเช่นเดียวกนั ในส่วน
ของภำคกำรท่องเท่ียว คำดวำ่จะทยอยฟ้ืนตวัเม่ือผูไ้ดรั้บวคัซีนเร่ิมกลบัมำท่องเท่ียวต่ำงประเทศอีกคร้ัง อยำ่งไรก็ดี คำด
วำ่จ ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเขำ้มำในประเทศไทยจะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำไปอีกระยะหน่ึงจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 

กำรบริโภคภำคเอกชนในไตรมำสแรกคำดวำ่จะอยูใ่นระดบัต ่ำ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรท่ีรัฐบำลไดป้ระกำศใช้
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดอีกคร้ัง ทั้งน้ี เม่ือสำมำรถควบคุมกำรระบำดไดแ้ลว้ คำดวำ่กำรบริโภคภำคเอกชนจะ
ทยอยฟ้ืนตวัจำกผลของกำรคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด กำรช่วยเหลือเงินเยียวยำค่ำครองชีพของประชำชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ รวมถึงกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเท่ียว ทั้งน้ี นโยบำยของรัฐบำลจะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ี
ช่วยสนับสนุนกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน โดยมีกำรใชจ่้ำยภำครัฐเป็นกลไกส ำคญั 
และคำดวำ่นโยบำยทำงกำรเงินจะผอ่นคลำยอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

ปัจจยัทีอ่าจส่งผลต่อการด าเนินงานของธนาคารในอนาคต 

ธนำคำรพำณิชย์ไทยอำจต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของรัฐบำลและ
สภำพแวดลอ้มกำรท ำธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว โดยท่ีวกิฤตโควิด-19 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำให้หลำยเทรนด์ส ำคญั
ของโลกมำถึงเร็วข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งควำมทำ้ทำยและโอกำสส ำหรับเศรษฐกิจและภำคธุรกิจไทยในหลำยมิติ และสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชยใ์นช่วง 2 - 3 ปีขำ้งหนำ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การก้าวสู่สังคมดิจิทัลและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี วิกฤตโควิด-19 ผลกัดนัให้ทั้ งบุคคลและภำคธุรกิจ
ตอ้งปรับตวัสู่ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของกำรท ำงำน กำรศึกษำ กิจกรรมยำมว่ำง กำร
ท่องเท่ียว และกำรดูแลสุขภำพ ซ่ึงเทคโนโลยดิีจิทลัมีบทบำทส ำคญัอยำ่งมำกในกิจกรรมในชีวิตประจ ำวนัและกำรท ำ
ธุรกิจ ท ำให้ธนำคำรพำณิชยมี์โอกำสสนับสนุนผูบ้ริโภคและธุรกิจในกำรปรับตวัสู่ฐำนวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงปรับปรุง
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ของธนำคำรเองดว้ย 

กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของกำรใช้อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet รวมทั้ งควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยี ท ำให้กำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินมีควำมสะดวกรวดเร็วข้ึน ทั้งกำรช ำระเงิน กำรโอนเงิน กำรกูย้ืมเงิน 
กำรระดมทุน และกำรวำงแผนจดักำรสินทรัพย ์โดยประชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงส่ือดิจิทลัไดม้ำกข้ึน ส่งผลให้กำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรเงินของไทยพฒันำไปสู่สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) เร็วยิง่ข้ึน นอกจำกน้ี กำรเงินดิจิทลัยงัช่วย
ยกระดบัคุณภำพชีวติของลูกคำ้บุคคลและศกัยภำพของภำคธุรกิจ ขณะท่ีลูกคำ้บุคคลมีควำมตอ้งกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว ไร้
รอยต่อ ผำ่นช่องทำงท่ีไม่ใช่สำขำ 24/7 และผูป้ระกอบกำรตอ้งกำรบริกำรทำงกำรเงินแบบ Integrated Solution ธนำคำร
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จึงน ำเทคโนโลยกีำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชิงลึกโดยกำรใช้ Big Data และปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อศึกษำ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกคำ้แต่ละกลุ่ม รวมถึงพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีครบวงจรใหส้อดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้มำกยิง่ข้ึน 

2. หนีค้รัวเรือนในปัจจุบันของไทยอยู่ในระดบัสูง ก่อนเกิดวกิฤตโควดิ-19 ระดบัหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของ
ไทยอยูใ่นระดบัสูง โดยมีสดัส่วนประมำณร้อยละ 80 ของ GDP และกำรระบำดของโควดิ-19 ไดเ้ขำ้มำซ ้ ำเติมใหปั้ญหำ
น้ีรุนแรงมำกยิง่ข้ึน ภำระหน้ีท่ีสะสมเพ่ิมข้ึนจนอยูใ่นระดบัสูงเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตวัของกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือน
เน่ืองจำกตอ้งกนัรำยไดส่้วนหน่ึงส ำหรับกำรช ำระคืนหน้ี ซ่ึงท ำให้ครัวเรือนมีควำมเส่ียงในกำรผิดนดัช ำระหน้ีสูงข้ึน 
นอกจำกน้ี อตัรำดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำท ำให้ประชำชนไม่มีแรงจูงใจในกำรออมประกอบกบัมีแรงกระตุน้ให้ใชจ่้ำย
มำกข้ึน อีกทั้งในช่วงกำรแพร่ระบำดส่งผลใหมี้กำรปิดกิจกำรจ ำนวนมำกและมีคนวำ่งงำนเพ่ิมข้ึน ขำดรำยไดท่ี้จะน ำไป
ช ำระหน้ี ท ำให้บำงส่วนตอ้งหนัไปพ่ึงพำแหล่งเงินนอกระบบอตัรำดอกเบ้ียสูงเน่ืองจำกไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินใน
ระบบได ้ซ่ึงจะซ ้ ำเติมให้ปัญหำหน้ีครัวเรือนรุนแรงข้ึนไปอีก เป็นอุปสรรคต่อกำรฟ้ืนตวัของกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือน
ในระยะต่อไป 

3. ปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิเอสเอม็อ ีผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อีของไทยจ ำนวนมำกมี
ปัญหำดำ้นควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั จำกระบบกำรผลิตท่ีลำ้หลงั แรงงำนท่ีดอ้ยคุณภำพ และขำดนวตักรรมและกำร
พฒันำสินค้ำ ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงให้รองรับกับกำรท ำกำรค้ำหรือเศรษฐกิจแบบใหม่ได้อย่ำงทันกำล อีกทั้ ง
ผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อีแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีจุดอ่อนในดำ้นกำรปรับตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงแบบกำ้วกระโดด หรือ Disruption ทั้ งในด้ำนผลิตภณัฑ์และรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ 
นอกจำกน้ี ในอดีตท ำเลท่ีตั้ งของสถำนประกอบกำรเป็นปัจจัยหลักต่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ แต่ในปัจจุบันกำร
เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปโดยเนน้ควำมสะดวกและรวดเร็ว ส่งผล
ใหก้ำรสัง่ซ้ือสินคำ้ผำ่นแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ิมข้ึนอยำ่งมำก Mobile / e-Commerce / Logistics กลำยเป็นปัจจยัส ำคญั 
อีกทั้งผูบ้ริโภคนิยมรับข่ำวสำรจำกสงัคมออนไลน์และเวบ็ไซตต์่ำง ๆ เป็นหลกั 

 ปัญหำน้ียิ่งรุนแรงข้ึนส ำหรับผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอีท่ีตั้งอยู่ในเมืองรองซ่ึงตลำดมีขนำดเล็กกว่ำเมือง
ใหญ่ ประกอบกบัในช่วงหลงับริษทัขนำดใหญ่ระดบัประเทศไดรุ้กเขำ้ไปขยำยธุรกิจในเมืองรองมำกข้ึน ผูป้ระกอบกำร
เอสเอม็อีในเมืองรองจึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรแข่งขนักบัธุรกิจขนำดใหญ่รุนแรงมำกกวำ่ผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อีใน
เมืองใหญ่ เพรำะนอกจำกขนำดของตลำดจะจ ำกดัแลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ำกดัอีกหลำยดำ้น ตั้งแต่คุณภำพแรงงำน 
ตน้ทุนสินคำ้และค่ำขนส่ง ตลอดจนระบบบริหำรจดักำร 

 วกิฤตโควดิ-19 ส่งผลใหส้ถำนกำรณ์ของธุรกิจเอสเอม็อียำกล ำบำกข้ึนไปอีก เน่ืองจำกเอสเอ็มอีส่วนใหญ่
มีสภำพคล่องต ่ำ เม่ือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยืดเยื้อ จึงมีธุรกิจท่ีตอ้งปิดกิจกำรเป็นจ ำนวนมำก ธุรกิจท่ีสำมำรถ
ควบคุมค่ำใชจ่้ำย และปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) โดยกำรใชร้ะบบ Automation มำกข้ึน 
และพฒันำศกัยภำพบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนท่ีมีมูลค่ำสูงข้ึน จะผ่ำนวกิฤตคร้ังน้ีได ้โดยธนำคำรพำณิชยมี์บทบำทใน
กำรสนบัสนุนภำคธุรกิจในกำรปรับตวัดงักล่ำว 

4. การย้ายฐานการผลิตจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain Relocation) 
มำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ของสหรัฐอเมริกำ และกำรตอบโตจ้ำกประเทศคู่คำ้ ส่งผลให้มีกำรเคล่ือนยำ้ยฐำนกำรผลิต
บำงส่วนออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยท่ีภูมิภำคอำเซียน นอกจำกนั้ น วิกฤตโควิด-19 ยงัเร่งให้ผูผ้ลิตท่ีพ่ึงพำห่วงโซ่
อุปทำนในจีนตอ้งกระจำยออกไปในหลำย ๆ ภูมิภำค เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรหยดุชะงกัของสำยกำรผลิตเหมือน
ท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงท่ีจีนปิดเมืองอู่ฮัน่เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำด กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจึงเป็นโอกำสในกำรดึงดูด
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กำรลงทุนเขำ้มำในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน โดยประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์จำกกำรเป็นฐำนกำรผลิตของทั้ง
ห่วงโซ่อุปทำนในระดบัภูมิภำค 

5. ภาวะหนีส้ะสมในระดบัสูง (Debt Accumulation) หลำยประเทศในโลกก ำลงัเผชิญกบัปริมำณหน้ีสะสม
ในระดบัสูง จำกขอ้มูลของ Institute of International Finance สดัส่วนหน้ีรวมต่อ GDP ของโลก ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ร้อย
ละ 355.9 ซ่ึงมีสำเหตุส ำคญัมำจำกกำรใชน้โยบำยกำรเงินท่ีผอ่นคลำยของธนำคำรกลำงส ำคญั ๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน 
ประกอบกบัอตัรำเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัต ่ำ กำรก่อหน้ีจึงเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองทั้งในระดับรัฐบำล ธุรกิจเอกชน และ
ครัวเรือน กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ท ำใหส้ถำนกำรณ์หน้ีรุนแรงยิง่ข้ึน เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัอยำ่งรุนแรง 
มีแรงงำนว่ำงงำนเป็นจ ำนวนมำก รัฐบำลจ ำเป็นตอ้งก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือน ำมำใชจ่้ำยเยียวยำประชำชนท่ีไดรั้บควำม
เดือดร้อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ขณะท่ีภำคธุรกิจและภำคครัวเรือนก็จ ำเป็นตอ้งก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยธุรกิจขนำด
ใหญ่มีควำมไดเ้ปรียบในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่ำมำกกวำ่ ขณะท่ีธุรกิจเอสเอ็มอีและภำคครัวเรือนเขำ้ถึงได้
อยำ่งจ ำกดั ท ำให้ตอ้งหันไปพ่ึงพำแหล่งเงินทุนนอกระบบ วิกฤตท่ียืดเยื้อและมำตรกำรปิดเมืองท ำให้ธุรกิจบำงส่วน
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ภำคธุรกิจท่ีมีควำมเปรำะบำงมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีลดลง ส่งผลใหศ้กัยภำพกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจในระยะยำวลดลง ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงต่อเสถียรภำพของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก 

6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร (Demographic Shift) ประเทศไทยคำดวำ่จะเขำ้สู่สังคมสูงวยั
อยำ่งสมบูรณ์ในปี 2564 โดยร้อยละ 20 และ 14 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมดจะมีอำย ุ60 และ 65 ปีข้ึนไป ซ่ึงจะส่งผล
ให้ก ำลงัแรงงำนในระบบเศรษฐกิจมีแนวโนม้ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้อตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจมีแนวโนม้
ลดลงในระยะยำวหำกไม่มีกำรพฒันำเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) กำรผลิตให้สูงข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำร
บริโภค ทั้งในดำ้นมูลค่ำและองคป์ระกอบของกำรใชจ่้ำย โดยผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรใชชี้วติของผูสู้งอำยุ
จะเติบโตข้ึน เช่น ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภำพ อำหำรเสริม ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เป็นตน้ ทั้งน้ี ในอนำคต 
ผูสู้งอำยจุะเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลมำกข้ึนในตลำดผูบ้ริโภค จึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจท่ีจะมำรองรับควำมตอ้งกำรของคน
กลุ่มน้ี เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยชะลอวยั (Anti-aging Product) ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย ์เภสัชภณัฑ์ และธุรกิจกำร
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรแสวงบุญและหำควำมสงบทำงจิตใจ เป็นตน้ 

7. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โครงกำรเขตพฒันำพิเศษภำค
ตะวนัออกด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง และไดก้ ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีมี
ศกัยภำพในกำรลงทุน โดยรัฐบำลไดล้งทุนพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั 6 โครงกำร เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพรองรับกำร
ลงทุน ไดแ้ก่ 

1) โครงกำรพฒันำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวนัออก 
2) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเช่ือม 3 สนำมบิน (สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง – อู่ตะเภำ) 
3) โครงกำรพฒันำท่ำเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 
4) โครงกำรพฒันำท่ำเรือมำบตำพดุระยะท่ี 3 
5) โครงกำรพฒันำท่ำเรือพำณิชยส์ตัหีบ  
6) กำรพฒันำโครงข่ำยรถไฟเช่ือม 3 ท่ำเรือ และระบบกำรจดักำรขนส่งแบบบูรณำกำรทั้งรถไฟและ

ท่ำเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) 

 รัฐบำลก ำลงัพฒันำระบบกำรขนส่งแบบบูรณำกำร เพ่ือยกระดบัประเทศไทยสู่กำรเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำง
เศรษฐกิจของโลก และรองรับกำรเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค สงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐอเมริกำกบัจีน 
ท ำใหมี้กำรเคล่ือนยำ้ยห่วงโซ่อุปทำนบำงส่วนออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยท่ีภูมิภำคอำเซียน ถึงแมจ้ะมีคู่แข่งส ำคญัอยำ่ง
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เวียดนำม อินโดนีเซีย แต่จุดแข็งด้ำนท ำเลท่ีตั้ ง กำรพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) กำรลงทุนใน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นขนส่งและโลจิสติกส์ กำรส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย นโยบำยท่ีส่งเสริมกำรเร่งพฒันำ
ศักยภำพกำรผลิตและยกระดับห่วงโซ่อุปทำนภำยในประเทศ และกำรมุ่งเน้นกำรพฒันำทำงด้ำนเทคโนโลยีและ
นวตักรรมและยกระดบัทกัษะแรงงำนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เป็นปัจจยัสนบัสนุนกำรดึงดูดให้มีกำร
ยำ้ยฐำนกำรผลิตเขำ้มำในไทยเพ่ิมข้ึน 

8. การธนาคารเพ่ือความยั่งยืน  (Sustainable Banking) ธนำคำรให้ควำมส ำคัญกับบทบำทและควำม
รับผิดชอบในกำรช่วยดูแลและยกระดบัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและสังคม นอกเหนือจำกบทบำทตวักลำงทำงกำรเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นบทบำทดั้งเดิมท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรเติบโตและเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ธนำคำรจึงได้น ำ
แนวคิดเร่ืองควำมยัง่ยนืมำปรับใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนืไว ้4 ดำ้นไดแ้ก่ 

1) กำรใส่ใจดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
2) กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม 
3) กำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงธุรกิจ  
4) กำรดูแลพนกังำนและสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ 
กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ทำงธุรกิจ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถเติบโต

ไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื สร้ำงคุณค่ำแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนบัสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ี
ย ัง่ยนืขององคก์ำรสหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) 

กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มขำ้งตน้ นบัเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระยะ
ต่อจำกน้ีไป ผ่ำนกำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐ และกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชน รวมถึง
กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธนำคำรพำณิชยไ์ทยจึงจ ำเป็นตอ้งเตรียมกำรรองรับอยำ่งเหมำะสม เพื่อให้
สำมำรถปรับตวัเขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวและกำ้วต่อไปขำ้งหนำ้ไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์กำรเมือง กำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำร
พฒันำอยำ่งรวดเร็วทำงดำ้นเทคโนโลยเีพ่ือใหส้อดรับกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
ยำกต่อกำรคำดกำรณ์ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน ส่งผลให้ธนำคำรตอ้งเผชิญกบัควำมทำ้ทำยหลำยดำ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ธนำคำรจึงจ ำเป็นตอ้งติดตำมพิจำรณำควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำว เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมให้ธนำคำรสำมำรถรับมือและบริหำรจดักำรส่วนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำม
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 

1. ภาวะเศรษฐกิจโลก หน่ึงในปัจจัยเส่ียงท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจโลก คือ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในปีท่ีผ่ำนมำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดส่งผลให้ประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลก
เผชิญกบัวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ แมว้ำ่ประเทศต่ำง ๆ จะเร่ิมไดรั้บกำรจดัสรรวคัซีนในช่วงปลำยปีท่ีผำ่นมำ 
อย่ำงไรก็ดี กำรท่ีผู ้ท่ีได้รับวคัซีนยงัคงมีอยู่อย่ำงจ ำกัด กอปรกับกำรกลำยพันธ์ุของเช้ือไวรัสในประเทศต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสหรำชอำณำจกัร และแอฟริกำใต ้เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้จ ำนวนผูติ้ดเช้ือทัว่โลกยงัคงเพ่ิมข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงหำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยงัด ำเนินต่อไป จะส่งผลให้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกล่ำชำ้ลง 
โดยเฉพำะในประเทศท่ีพ่ึงพำกำรท่องเท่ียวและบริกำรเป็นหลกั โดยรำยไดท่ี้ลดลงในภำคดงักล่ำวและควำมเช่ือมัน่
ภำคเอกชนท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำ อำจท ำใหอุ้ปสงคล์ดลงทัว่โลก และส่งผลกระทบต่อกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
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นอกจำกน้ี ระบบเศรษฐกิจโลกยงัตอ้งประสบกบัปัญหำ “ภำวะกำรฟ้ืนตวัท่ีไม่เท่ำกนั” ซ่ึงหมำยรวมตั้งแต่กำร
ฟ้ืนตวัในระดบัเศรษฐกิจมหภำคจนถึงในระดบัอุตสำหกรรม ระหวำ่งประเทศท่ีพฒันำแลว้กบัประเทศก ำลงัพฒันำ จะ
เป็นอีกหน่ึงปัจจยัเส่ียงส ำคญัท่ีจะส่งผลใหก้ำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกล่ำชำ้ลง โดยมีสำเหตุส ำคญัมำจำกกำรท่ีประเทศ
ท่ีฟ้ืนตวัชำ้กวำ่ประเทศอ่ืน ท ำใหเ้ศรษฐกิจโลกไม่สำมำรถฟ้ืนตวัไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ 

ปัจจยัอีกประกำรท่ีส ำคญัคือควำมไม่แน่นอนทำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ โดยเฉพำะนโยบำยกำรคำ้ระหวำ่ง
สหรัฐอเมริกำและจีน แมว้ำ่นำยโจ ไบเดน จะเขำ้รับต ำแหน่งเป็นประธำนำธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกำแลว้ก็ตำม 
แต่ควำมขดัแยง้ทำงกำรคำ้ระหว่ำงทั้ งสองประเทศจะยงัคงมีอยู่ โดยสหรัฐอเมริกำจะให้ควำมส ำคญัท่ีประเด็นดำ้น
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นหลกั ปัจจยัขำ้งตน้กอปรกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ส่งผลใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงในห่วงโซ่อุปทำนโลก อำทิ จำกกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตของหลำยบริษทัออกจำกประเทศจีน 
กำรยำ้ยฐำนกำรผลิตกลบัเขำ้สู่ประเทศท่ีตั้งของบริษทัแม่ รวมถึงกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรใชเ้ทคโนโลยีต่อแรงงำน เพื่อ
กระจำยควำมเส่ียงและใหพ้ร้อมรับต่อควำมซบัซอ้นและควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 

ธนำคำรตระหนักถึงควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีอำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนำคำรและ
กำรด ำเนินธุรกิจของลูกคำ้ โดยธนำคำรไดมี้กำรติดตำมสถำนกำรณ์และดูแลลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด รวมถึงด ำเนินกำรจดัท ำ
กระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อบริหำรดูแลควำมเส่ียง อำทิ กระบวนกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคตเพ่ือประเมินผล
กระทบท่ีอำจเกิดข้ึน กำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมกระบวนกำร  Internal Capital Adequacy 
Assessment Process (ICAAP) และกำรจดัท ำแผนล่วงหนำ้รองรับกำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและเตรียมควำมพร้อมใน
กำรแกไ้ขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตไวล่้วงหนำ้อยำ่งเป็นระบบ 

2. การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนำคำรแบ่งควำมเส่ียงดำ้นกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate 
Change Risk) ออกเป็นสองประเภท คือ ควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติอนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
หรือควำมเส่ียงทำงกำยภำพ (Physical Risk) และควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนผำ่นไปสู่สงัคมคำร์บอนต ่ำ (Transition Risk) 
ในส่วนของควำมเส่ียงทำงกำยภำพ ภยัธรรมชำติ ไม่วำ่จะเป็น พำย ุน ้ ำท่วม ภยัแลง้ ไฟป่ำ หรือคล่ืนควำมร้อน ยงัคงเป็น
ปัจจยัส ำคญัท่ีสร้ำงควำมเสียหำยต่อธุรกิจ เกษตรกร และประชำชนทัว่ไป ในหลำยประเทศรวมทั้งประเทศไทย ภำค
ส่วนในประเทศไทยท่ีไดรั้บผลกระทบอยำ่งชดัเจนท่ีสุดคือภำคเกษตร ซ่ึงผลผลิตประสบควำมเสียหำยจำกน ้ ำท่วมน ้ ำ
แล้งอย่ำงต่อเน่ืองมำหลำยปี ส่งผลต่อรำยรับและต้นทุนของเกษตรกรและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ธนำคำรได้ติดตำม
สถำนกำรณ์ภยัธรรมชำติต่ำง ๆ ประเมินผลกระทบและจดักำรควำมเส่ียงของธนำคำร โดยเฉพำะดำ้นเครดิต ให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมำะสม      

ในส่วนของควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่สังคมคำร์บอนต ่ ำ ผลกำรเลือกตั้ งประธำนำธิบดีของ
สหรัฐอเมริกำน่ำจะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยเร่งกระบวนกำรเปล่ียนผ่ำนให้เร็วและมีประสิทธิผลมำกข้ึน ภำยใตก้ำรน ำ
ของนำย โจ ไบเดน สหรัฐอเมริกำก ำลงักลบัมำเขำ้ร่วมควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) ซ่ึงจะท ำให้ประเทศท่ีมี
ควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจของโลก ไดแ้ก่ จีน สหรัฐอเมริกำ สหภำพยโุรป ญ่ีป่น และเกำหลีใต ้(ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
รวมกนัมำกกวำ่ร้อยละ 50 ของปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก) มีภำระในกำรลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกสุทธิ (Net GHG Emission) ให้เหลือศูนยภ์ำยในปี 2593-2603 อยำ่งไรก็ดี กำรบรรลุเป้ำหมำยดงักล่ำว
จะเกิดข้ึนไดจ้ ำเป็นตอ้งอำศยักำรพฒันำเทคโนโลยีและผลิตภณัฑสี์เขียว และกำรใชเ้คร่ืองมือเชิงนโยบำยเพ่ือให้ธุรกิจ
รับรู้ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่น ภำษีคำร์บอน หรือตลำดคำร์บอน ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีลว้นส่งผล
กระทบต่อทุกธุรกิจ แมว้่ำกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่สังคมคำร์บอนต ่ำจะเป็นเร่ืองระยะยำว แต่ธนำคำรจ ำเป็นตอ้งติดตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงใกลชิ้ด ตลอดจนประเมินควำมเส่ียงและโอกำสทำงธุรกิจของธนำคำร เพ่ือเตรียมรับมือกับกำร
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เปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ทั้งน้ี ธนำคำรก ำลงัศึกษำผลกระทบจำกกำรเปล่ียนผำ่นไปสู่สังคมคำร์บอนต ่ำท่ีมี
ต่อภำคธุรกิจและธนำคำรเอง ภำยใตส้ถำนกำรณ์จ ำลอง (Climate Scenario) ต่ำง ๆ ซ่ึงจดัท ำโดยองคก์รและเครือข่ำย
ระดับสำกล  เช่น  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และ Network for Greening the Financial 
System (NGFS) 

3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีท่ีมีกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ใชง้ำน ช่วยสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินชีวติท่ีมีควำมปลอดภยั และช่วยสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปได้
อยำ่งรวดเร็วมีประสิทธิภำพ แต่ขณะเดียวกนักำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนอำจเป็นสำเหตุของกำรโจมตีทำงไซเบอร์ และ
กำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงสร้ำงควำมเสียหำยและกระทบกบัควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ ผูใ้ห้บริกำร และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของธนำคำร อีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนของธนำคำรทั้งดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรจดักำร 

ในกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันท่ีก ำลงัปรับตวัสู่กำรด ำเนินกำรด้วยวิธีดิจิทัล จ ำเป็นตอ้งน ำเอำเทคโนโลยี
ชั้นสูงต่ำง ๆ เช่น Blockchain, Biometric, Application Programming Interface (API) หรือ Artificial Intelligence เขำ้มำ
ใชเ้พ่ือกำรเช่ือมต่อท่ีมีประสิทธิภำพ และเพ่ือสร้ำงศกัยภำพกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีในปัจจุบนัมีคู่แข่งขนัทำงธุรกิจรำย
ใหม่เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกนัจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในบริกำร สร้ำงควำมยืดหยุน่เพียงพอในกำรปรับเปล่ียนให้
สอดรับกบัสภำพกำรณ์เปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและเทคโนโลยี ซ่ึงองคก์รจะตอ้งเตรียมควำมพร้อม
ในกระบวนกำรท ำงำน ในขณะเดียวกันธนำคำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
(Cybersecurity) ในกำรท ำงำน เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน พร้อมน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช ้เพื่อปกป้องขอ้มูล 
และท ำใหก้ำรเช่ือมต่อกบัคู่คำ้ธุรกิจและลูกคำ้มีควำมปลอดภยั 

นอกจำกน้ี กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในกำรวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ ออกแบบ
บริกำรใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ขอ้มูลจึงกลำยเป็นสินทรัพยท่ี์ส ำคญัท่ีตอ้งไดรั้บกำรปกป้องอยำ่งจริงจงั 
หลำยประเทศได้เพ่ิมข้อบังคับและกฎหมำยเพ่ือปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ ธนำคำรได้มีกำร
ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้ขอ้มูลไดรั้บกำรปกป้องจำกกำรถูกเปล่ียนแปลง และกำรเขำ้ถึงโดยไม่มีสิทธิ รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต ซ่ึงธนำคำรไดมี้กำรเพ่ิมมำตรกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้
รวมถึงขอ้มูลของธนำคำรดว้ย 
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ผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยทีส่ าคญั 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  2563  2562 เปลีย่นแปลง (%) 

ก ำไรสุทธิ * 17,181 35,816 (52.0)% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)  9.00 18.76 (52.0)% 
ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบ้ียสุทธิ 2.24% 2.35% (0.11)% 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 20.8% 21.3% (0.5)% 
อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 55.6% 41.1% 14.5% 
ก ำไรสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย * 0.48% 1.13% (0.65)% 
ก ำไรสุทธิต่อส่วนของเจำ้ของเฉล่ีย * 3.96% 8.45% (4.49)% 

* ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร    
 

   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

เงินให้สินเช่ือ 2,368,238 2,061,309 14.9% 
เงินรับฝำก 2,810,863 2,370,792 18.6% 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝำก 84.3% 86.9% (2.6)% 
เงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต * 104,401 79,149 31.9% 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต  
        ต่อเงินให้สินเช่ือรวม * 

3.9% 3.4% 0.5% 

อตัรำส่วนค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตต่อ 
          เงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต * 

186.8% 220.2% (33.4)% 

อตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 18.34% 20.04% (1.70)% 

* รวมเงินใหกู้ย้ืมระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 

ในปี 2563 ธนำคำรกรุงเทพและบริษทัย่อยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 17,181 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 จำกปี 2562 มำอยูท่ี่ 77,046 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรรวมรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนำคำรเพอร์มำตำ 
โดยมีส่วนต่ำงอัตรำดอกเบ้ียสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 2.24  ขณะท่ีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิและรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนอ่ืนลดลง สำเหตุหลกัจำกค่ำธรรมเนียมจำกกำรอ ำนวยสินเช่ือและรำยไดจ้ำกเงินลงทุน จำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) มำถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.0  หลกั ๆ จำกกำรรวมค่ำใชจ่้ำย
ของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรควบรวมสำขำในประเทศอินโดนีเซียเขำ้กบัธนำคำรเพอร์มำตำในเดือน
ธนัวำคมท่ีผำ่นมำ ส่งผลใหอ้ตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอยูท่ี่ร้อยละ 55.6  

ธนำคำรตั้งส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจ ำนวน 31,196 ลำ้นบำท ท ำใหอ้ตัรำส่วนค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตต่อเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตอยูท่ี่ร้อยละ 186.8 เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมตำมหลกัควำม
ระมดัระวงัอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือรองรับควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  
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ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินให้สินเช่ือจ ำนวน 2,368,238 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9 จำกส้ินปี 
2562 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่จำกสินเช่ือลูกคำ้ธุรกิจรำยใหญ่ ส ำหรับ
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.9  โดยธนำคำรยงัคงให้ควำมส ำคญั
ในกำรดูแลกระบวนกำรอ ำนวยสินเช่ือและบริหำรควำมเส่ียง ควบคู่กบักำรด ำรงค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมำะสม  

ดำ้นเงินกองทุนและสภำพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินรับฝำกจ ำนวน 2,810,863 ลำ้นบำท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.6 จำกส้ินปี 2562  หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินรับฝำกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จำกเงินรับ
ฝำกออมทรัพย ์ ส ำหรับอตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝำกอยูท่ี่ร้อยละ 84.3 สะทอ้นถึงสภำพคล่องท่ีเพียงพอในกำร
รองรับควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ นอกจำกน้ี ในวนัท่ี 23 กนัยำยน 2563 ธนำคำรออกตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีสำมำรถ
นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนำคำรภำยใตห้ลกัเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 750 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้ำง
โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งข้ึน โดย ณ ส้ินเดือนธันวำคม 2563 ธนำคำรมีอตัรำส่วน
เงินกองทุนทั้งส้ิน อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพย์
เส่ียงของธนำคำรและบริษทัย่อยอยู่ท่ีร้อยละ 18.34 ร้อยละ 15.76 และร้อยละ 14.89 ตำมล ำดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่ำ
อตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อการจดัช้ันและการกนัส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 ในดำ้นกำรจดัชั้น ธนำคำรถือปฏิบติัตำมแนวทำงมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือในเชิง
ป้องกนัให้กบัลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภำพ (Non-NPL) สำมำรถพิจำรณำจดัเป็นลูกหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญั
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1: Performing) เม่ือวิเครำะห์แลว้เห็นว่ำลูกหน้ีสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีปรับปรุง
ใหม่ได ้ ส่วนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบและมีสถำนะเป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภำพ (NPL)  สำมำรถจดั
ชั้นเป็น Stage 1 ไดเ้ม่ือลูกหน้ีสำมำรถช ำระไดต้ำมเง่ือนไขท่ีปรับปรุงใหม่ติดต่อกนัเป็นเวลำ 3 เดือน หรือ 3 งวดกำรช ำระ
เงิน แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนำนกวำ่ 

 ส ำหรับกำรกนัส ำรอง ธนำคำรยดึตำมหลกักำร TFRS 9 ท่ีก ำหนดให้สถำบนักำรเงินตอ้งค ำนวณค่ำผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต
ภำยใตส้มมติฐำนและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรตั้งส ำรองต่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต นอกจำกน้ี ธนำคำรไดมี้
กำรพิจำรณำคำดกำรณ์ปัจจยัผลกระทบเพ่ิมเติมส ำหรับสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
และเศรษฐกิจโลกในวงกวำ้ง โดยธนำคำรไดท้ ำกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 รวมถึงกำร
พิจำรณำใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรตั้ งส ำรองเพ่ิมเติม (Management Overlay) นอกเหนือจำกค่ำท่ีได้จำก
แบบจ ำลองเพ่ือเสริมสร้ำงส ำรองของธนำคำรในกำรรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนดงักล่ำว 

 

 

 

 

 

 



               แบบ 56-1                                                                                        

 14 - 10 

 

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2563 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ 77,046 71,071 8.4% 

รำยไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 41,682 62,675 (33.5)% 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำน 65,974 54,963 20.0% 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 31,196 - N/A 

ค่ำใชจ่้ำยหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - 32,351 N/A 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้ 21,558 46,432 (53.6)% 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,013 10,219 (60.7)% 

ก ำไรสุทธิ 17,545 36,213 (51.6)% 

ก ำไรสุทธิ *  17,181 35,816 (52.0)% 

ก ำไรเบด็เสร็จรวม * 30,056 27,029 11.2% 

* ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร 

ในปี 2563 ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำรมีจ ำนวน 17,181 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน สำเหตุหลกัจำก
รำยไดค้่ำธรรมเนียมจำกกำรอ ำนวยสินเช่ือและรำยไดจ้ำกเงินลงทุนลดลง จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั รวมถึง
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน หลกั ๆ จำกกำรรวมค่ำใชจ่้ำยของธนำคำรเพอร์มำตำและค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรควบ
รวมสำขำในประเทศอินโดนีเซียเขำ้กบัธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธนัวำคมท่ีผำ่นมำ  ส ำหรับรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ แมว้ำ่
ธนำคำรไดท้ยอยปรับลดอตัรำดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือ เพ่ือช่วยเหลือลูกคำ้บำงส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบของสถำนกำรณ์โค
วิด-19 ธนำคำรยงัคงมีรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรรวมรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนำคำรเพอร์
มำตำตั้งแต่ไตรมำส 2/2563 และส่วนหน่ึงจำกผลของกำรเปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตำม TFRS 9 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2563 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

รายได้ดอกเบีย้    
เงินให้สินเช่ือ 95,994 93,155 3.0% 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 5,431 9,101 (40.3)% 

เงินลงทุน 11,098 10,309 7.7% 

    รวมรายได้ดอกเบีย้ 112,523 112,565 (0.0)% 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้    

เงินรับฝำก 22,437 23,044 (2.6)% 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 952 2,100 (54.7)% 

เงินน ำส่งสถำบนัคุม้ครองเงินฝำกและกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟฯู 5,846 9,953 (41.3)% 

ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 6,242 6,397 (2.4)% 

    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 35,477 41,494 (14.5)% 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 77,046 71,071 8.4% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรำยได ้ 3.28% 3.72% (0.44)% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1.19% 1.59% (0.40)% 

ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบ้ียสุทธิ 2.24% 2.35% (0.11)% 
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อตัราดอกเบีย้ธนาคารกรุงเทพ ธ.ค  63 ก.ย. 63 พ.ค. 63 เม.ย. 63 ม.ีค. 63 ก.พ. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 

อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ (%)         

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 
อตัราดอกเบีย้เงนิรับฝาก (%)         
ออมทรัพย ์ 0.250 0.250 0.250 0.375 0.375 0.500 0.500-0.625 0.500-0.625 
ฝำกประจ ำ 3 เดือน  0.375 0.375 0.375 0.500 0.500 0.625 1.000 1.000 
ฝำกประจ ำ 6 เดือน  0.500 0.500 0.500 0.625 0.625 0.875 1.250 1.250 
ฝำกประจ ำ 12 เดือน  0.500 0.500 0.500 0.750 0.750 1.000 1.375-1.500 1.500 

                   

 ธ.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ค.63 ม.ีค. 63 ก.พ. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 

อตัราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท. (%)  0.500 0.500 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ ส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 77,046 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 เป็น
ผลจำกกำรเขำ้ถือหุ้นธนำคำรเพอร์มำตำตั้งแต่ไตรมำส 2/2563 และส่วนหน่ึงจำกผลของกำรเปล่ียนแปลงกำรรับรู้
รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตำม TFRS 9 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2563 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 34,168 39,280 (13.0)% 

หกั ค่ำใชจ่้ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 9,457 10,776 (12.2)% 

   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,711 28,504 (13.3)% 

ก ำไรสุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน         11,058 - N/A 

ก ำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพ่ือคำ้และปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ - 7,848 N/A 

ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 2,512 19,765 (87.3)% 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย (14) 93 (115.1)% 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 734 2,134 (65.6)% 

รำยไดจ้ำกเงินปันผล 2,039 3,769 (45.9)% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 642 562 14.2% 

   รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 16,971 34,171 (50.3)% 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 41,682 62,675 (33.5)% 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 20.8% 21.3% (0.5)% 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีรำยไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียในปี 2563 จ ำนวน 41,682 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน ร้อยละ 33.5 
เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกเงินลงทุน และรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงจำกกำรเร่ิมใช ้TFRS 9 ขณะท่ีรำยได้
ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน โดยรำยไดห้ลกัยงัคงมำจำกค่ำธรรมเนียมจำกบริกำรกองทุนรวมและบริกำร
ประกนัผำ่นธนำคำร ค่ำธรรมเนียมจำกบริกำรอิเลก็ทรอนิกส์และกำรโอนเงิน และค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลกัทรัพย ์
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2563 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 30,960  26,726 15.8% 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 187 167 12.0% 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 14,165 11,789 20.2% 

ค่ำภำษีอำกร 2,929 3,364 (12.9)% 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 17,733 12,917 37.3% 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 65,974 54,963 20.0% 

อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 55.6% 41.1% 14.5% 

 

 

 

 

 

 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 จ ำนวน 65,974 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 
ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรรวมค่ำใชจ่้ำยของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรควบรวมสำขำใน
ประเทศอินโดนีเซียเขำ้กบัธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธนัวำคม 2563 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2562 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 31,196 - N/A 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  - 32,351 N/A 

ในปี 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจ ำนวน 31,196 ลำ้น
บำท เพ่ือเตรียมควำมพร้อมตำมหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งต่อเน่ือง ภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัจำกกำรแพร่ระบำด
ของโควดิ-19 ทั้งน้ี ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนครอบคลุมถึงเงินใหสิ้นเช่ือ รำยกำรระหวำ่งธนำคำร
และตลำดเงิน ตรำสำรหน้ีท่ีมิไดว้ดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน รวมทั้งภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญำค ้ำ
ประกนัทำงกำรเงิน 

 
 
 
 

26.9% 23.5%

4.4% 6.1%

21.5% 21.5%

47.2% 48.9%

   3     

  สัดส่วนของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (รวมคา่ตอบแทนกรรมการ)

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์

คา่ภาษีอากร

คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ



               แบบ 56-1                                                                                        

 14 - 13 

 

รายการที่ส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 

   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 519,036 472,349 9.9% 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 57,936 - N/A 

เงินลงทุนสุทธิ  758,482 647,697 17.1% 

เงินลงทุนสุทธิในบริษทัร่วม 911 1,737 (47.6)% 

เงินให้สินเช่ือ  2,368,238 2,061,309 14.9% 

ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 9,754 9,363 4.2% 

          รวมสินทรัพย์ 3,822,960 3,216,743 18.8% 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 3,822,960 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.8 จำก
ส้ินเดือนธนัวำคม 2562 โดยสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนมำกเป็นผลจำกกำรรวมสินทรัพยข์องธนำคำรเพอร์มำตำ 

เงินให้สินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือจ ำนวน 2,368,238 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
14.9 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินใหสิ้นเช่ือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่จำกสินเช่ือลูกคำ้ธุรกิจรำยใหญ่ 

เงินใหสิ้นเช่ือจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 
หน่วย : ล้านบาท 

เงนิให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกจิ  31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย ์ 791,828 755,979 4.7% 

กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 539,151 470,159 14.7% 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 302,142 251,197 20.3% 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำง 211,510 200,736 5.4% 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 78,175 61,569 27.0% 

อ่ืนๆ 445,432 321,669 38.5% 

รวมเงนิให้สินเช่ือ 2,368,238 2,061,309 14.9% 

 

 

 

 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือกระจำยตัวในหลำยประเภทธุรกิจ โดยมีสัดส่วนสินเช่ือใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชยท่ี์ร้อยละ 33.4 ภำคกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรท่ีร้อยละ 22.8 ภำคสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่ำศยัร้อยละ 12.8 และภำคธุรกิจอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำงร้อยละ 8.9 โดยจ ำนวนเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึน
จำกส้ินเดือนธนัวำคม 2562 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจำกธุรกิจอ่ืน ๆ และธุรกิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 

             สัดส่วนของเงนิให้สินเช่ือ จ าแนกตามประเภทธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อ่ืน ๆ

33.4%

22.8%12.8%

8.9%

3.3%

18.8%
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เงินให้สินเช่ือจัดช้ันและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ณ ส้ินเดือนธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิตจ ำนวน 
104,401 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

งบกำรเงินรวม    
เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตก่อนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต* 104,401 79,149 31.9% 
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม* 3.9% 3.4% 0.5% 
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตสุทธิต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ* 1.4% 1.2% 0.2% 
อตัรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต** 186.8% 220.2% (33.4)% 
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร    
เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตก่อนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต* 91,978 78,093 17.8% 
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม* 4.0% 3.4% 0.6% 

* รวมเงินใหกู้ย้ืมระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 
** ก่อนกำรเร่ิมใช ้TFRS 9 ค ำนวณจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตของเงินใหสิ้นเช่ือ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงนิให้สินเช่ือ และรายการ 
ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติ 
ที่คาดว่าจะเกดิขึน้* 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563 
จดัชั้นท่ียงัไม่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต   2,781,073 121,083 
จดัชั้นท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต   104,401 73,890 

       รวม 2,885,474 194,973 

* รวมค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือ และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน รวมทั้งภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจาก 
การจดัช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 

 จดัชั้นปกติ 1,918,520 16,119 
 จดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 67,596 848 
 จดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน 9,783 1,359 
 จดัชั้นสงสยั 14,522 6,259 
 จดัชั้นสงสยัจะสูญ 54,901 30,087 
         รวม 2,065,322 54,672 
 บวก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส่วนท่ีเกินเกณฑ ์  113,094 
 รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดช้ัน  167,766 
 บวก ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  6,510 
       รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  174,276 

ธนำคำรและบริษทัย่อยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจ ำนวน 194,973 ลำ้นบำท โดยมี
อตัรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต เท่ำกบัร้อยละ 
186.8 
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เงินลงทุนสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนรวม 816,412 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินเดือน
ธนัวำคม 2562 ส่วนใหญ่จำกกำรลงทุนเพ่ิมในหลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจไทย 

หน่วย : ล้านบาท 

เงนิลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุนเพื่อคำ้ 7,833 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 50,097 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 38,884 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 639,438 

ตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 80,160 

รวมเงนิลงทุน 816,412 

หน่วย : ล้านบาท 

เงนิลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง 31 ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนเพื่อคำ้ 13,613 

เงินลงทุนเผื่อขำย 574,720 

ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,257 

เงินลงทุนทัว่ไป 36,107 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 647,697 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 486,889 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด  ส่วนท่ีเหลือเป็นเงิน
ลงทุนในตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศจ ำนวน 157,995 ลำ้นบำท  ตรำสำรหน้ีภำคเอกชนจ ำนวน 31,925 ลำ้นบำท  และเงิน
ลงทุนสุทธิในตรำสำรทุนจ ำนวน 93,205 ลำ้นบำท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

เงินรับฝำก 2,810,863 2,370,792 18.6%  

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 219,149 134,346 63.1%  

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 19,257 - N/A 

ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 136,177 144,681 (5.9)% 

รวมหนีสิ้น 3,372,713 2,788,627 20.9%  

ส่วนของเจ้าของ * 449,014 427,751 5.0%  

* ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 3,372,713 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.9 จำกส้ินเดือน
ธนัวำคม 2562  เป็นผลจำกกำรรวมธนำคำรเพอร์มำตำ ทั้งน้ี หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน ส่วน
ใหญ่จำกเงินรับฝำกร้อยละ 7.3 และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินร้อยละ 25.8 
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เงินรับฝาก 

     หน่วย : ล้านบาท 

เงนิรับฝาก  
จ าแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เปลีย่นแปลง (%) 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

กระแสรำยวนั 165,912 5.9% 113,067 4.8% 46.7% 

ออมทรัพย ์ 1,435,331 51.1% 1,145,106 48.3% 25.3% 

ประจ ำ  1,209,620 43.0% 1,112,619 46.9% 8.7% 

รวมเงนิรับฝาก 2,810,863 100.0% 2,370,792 100.0% 18.6% 

อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝำก  84.3%   86.9% (2.6)% 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัย่อยมีเงินรับฝำกจ ำนวน 2,810,863 ลำ้นบำท หำกไม่รวม
ธนำคำรเพอร์มำตำ เงินรับฝำกขยำยตวัจำกส้ินเดือนธนัวำคม 2562 ร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จำกกำรเพ่ิมข้ึนของเงินรับฝำก
ออมทรัพย ์

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 
หน่วย : ล้านบาท 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืม  
จ าแนกตามประเภทตราสาร 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เปลีย่นแปลง (%) 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 75,100 55.1% 99,530 66.3% (24.5)% 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 59,835 43.9% 49,757 33.1% 20.3% 
ตัว๋แลกเงิน 814 0.6% 8 0.1% 10,075.0% 
อ่ืนๆ 507 0.4% 838 0.5% (39.5)% 
รวมตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืมก่อนหักส่วนลด 136,256 100.0% 150,133 100.0% (9.2)% 
หกั ส่วนลดมลูค่ำเงินกูย้มื 79  5,452  (98.6)% 

รวมตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืม 136,177  144,681  (5.9)% 

ธนำคำรและบริษทัย่อยมีตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 136,177 ลำ้น
บำท โดยในเดือนกนัยำยน 2563 มีกำรออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Basel 
III จ ำนวน 750 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ ขณะท่ีมีหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือน
ตุลำคม 2563 จ ำนวน 800 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้ำของส่วนท่ีเป็นของธนำคำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 449,014 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
21,263 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.0 จำกส้ินปี 2562 โดยมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำรส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 17,181 
ลำ้นบำท สุทธิดว้ยกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดกรกฎำคมถึงธันวำคม 2562 จ ำนวน 
9,544 ลำ้นบำท (5.00 บำทต่อหุ้น) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ประกอบกบักำร
เพ่ิมข้ึนของส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดินและอำคำรเพ่ิมข้ึน 10,612 ลำ้นบำท ขณะท่ีก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง 1,100 ลำ้นบำท   

 

 

 



               แบบ 56-1                                                                                        

 14 - 17 

 

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงนิกองทุน 

อตัราส่วน
เงนิกองทุน
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 

เกณฑ์ ธปท. 

ส าหรับ 

ปี 2563 

เงนิกองทุน 

อตัราส่วน
เงนิกองทุน
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 

เกณฑ์ ธปท. 

ส าหรับ 

ปี 2562 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 407,621 14.89% > 8.00% 406,463 17.01% > 7.50% 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 431,381 15.76% > 9.50% 406,529 17.01% > 9.00% 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 70,686 2.58%  72,211 3.03%  

เงนิกองทุนทั้งส้ิน 502,067 18.34% > 12.00% 478,740 20.04% > 11.50% 
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงนิกองทุน 

อตัราส่วน
เงนิกองทุน
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 

เกณฑ์ ธปท. 

ส าหรับ 

ปี 2563 

เงนิกองทุน 

อตัราส่วน
เงนิกองทุน
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 

เกณฑ์ ธปท. 

ส าหรับ 

ปี 2562 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 404,418 16.33% > 8.00% 399,842 17.14% > 7.50% 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 428,010 17.28% > 9.50% 399,842 17.14% > 9.00% 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 69,839 2.82%  71,420 3.06%  

เงนิกองทุนทั้งส้ิน 497,849 20.10% > 12.00% 471,262 20.20% > 11.50% 

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III  ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศและ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชยด์ ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำเป็น 3 อตัรำส่วน ได้แก่ อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 4.50 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 6.00 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้ งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 8.50  และก ำหนดกำรด ำรงอตัรำส่วน
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) อีกมำกกว่ำร้อยละ 2.50 รวมทั้ ง
ก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชยท่ี์มีนยัต่อควำมเส่ียงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) 
ตอ้งด ำรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน
ของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เพ่ิมเติมจำกกำรด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด ำรงอตัรำส่วน
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป   ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ธนำคำรตอ้งด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำรวมอตัรำส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมดังกล่ำว โดยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงมำกกว่ำร้อยละ 8.00  
อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงมำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้ งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
มำกกวำ่ร้อยละ 12.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินกองทุนตำมกฎหมำยจ ำนวน 502,067 ลำ้นบำท โดยมี
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้ นท่ี 1 ท่ี เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 14.89 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้ นท่ี 1  
ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 15.76 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 18.34 
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การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยส์ภำพคล่อง/สินทรัพยร์วม (%) 35.3 35.5 

สินทรัพยส์ภำพคล่อง/เงินรับฝำก (%) 48.1 48.2 

สินทรัพยส์ภำพคล่องของธนำคำรและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสด รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำด
เงินสุทธิ ตรำสำรหน้ี และตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สินทรัพยส์ภำพคล่อง
ต่อสินทรัพยร์วม และสินทรัพยส์ภำพคล่องต่อเงินรับฝำกอยูท่ี่ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 48.1 ตำมล ำดบั   

อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำรมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

สถาบันจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

Moody’s Investors Service    
 

ระยะยำว Baa1 Baa1 
ระยะสั้น P-2 P-2 
ตรำสำรหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั Baa1 Baa1 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ  Baa2 Baa2 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตำมเกณฑ ์Basel III Baa3 Baa3 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตำมเกณฑ ์Basel III Ba1 - 
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน (BCA) baa1 baa1 
แนวโนม้ มีเสถียรภำพ* เชิงบวก 

S&P Global Ratings   
ระยะยำว  BBB+ BBB+ 

        ระยะสั้น  A-2 A-2 
ตรำสำรหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั BBB+ BBB+ 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ BBB BBB 
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน (SACP) bbb bbb 
แนวโนม้ มีเสถียรภำพ* เชิงบวก 

Fitch Ratings     
อนัดบัความน่าเช่ือถือสากล   
ระยะยำว   BBB** BBB+ 
ระยะสั้น  F2 F2 
ตรำสำรหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั BBB+ BBB+ 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ BB+ BBB 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตำมเกณฑ ์Basel III BB+ BBB 
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน (VR) bbb bbb+ 
แนวโนม้ มีเสถียรภำพ มีเสถียรภำพ 
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สถาบันจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ   
ระยะยำว  AA+(tha) AA+(tha) 
ระยะสั้น  F1+(tha) F1+(tha) 
แนวโนม้ มีเสถียรภำพ มีเสถียรภำพ 

 * มีกำรทบทวนแนวโนม้ของธนำคำรเป็นมีเสถียรภำพจำกเชิงบวก ตำมแนวโนม้อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของประเทศไทยในเดือนเมษำยน 2563 
** มีกำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำร เน่ืองจำกมีมุมมองวำ่กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อเศรษฐกิจในเดือน

เมษำยน 2563 
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การจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 

ในปี 2563 ธนำคำรมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 15,638,038,774.33 บำท ซ่ึงคณะกรรมกำรธนำคำรได้
มีกำรจดัสรรก ำไรบำงส่วนในงวดแรก ส้ินสุดเดือนมิถุนำยน 2563 โดยงวดจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล และคณะกรรมกำร
ธนำคำรไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำกำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 รำยละเอียด
กำรจดัสรรก ำไรสรุปไดด้งัน้ี 

 
กำรจดัสรร   
 ส ำรองตำมกฎหมำย     
  งวด มกรำคม-มิถุนำยน 2563 500,000,000.00 บำท   
  งวด กรกฎำคม-ธนัวำคม 2563 500,000,000.00 บำท 1,000,000,000.00 บำท 
 ส ำรองทัว่ไป     
  งวด มกรำคม-มิถุนำยน 2563 5,000,000,000.00 บำท 5,000,000,000.00 บำท 
 จ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญั     
      งวด มกรำคม-มิถุนำยน 2563 งดจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล   
      ส ำหรับปี 2563     
      (1,908,842,894 หุ้น ท่ีอตัรำ 2.50 บำท ต่อหุ้น) 4,772,107,235.00 บำท 4,772,107,235.00 บำท 

หำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัตำมเสนอ ธนำคำรจะมีกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญัประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น ในอตัรำทั้ งส้ิน 2.50 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 4,772,107,235.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 30.53 
ของก ำไรสุทธิประจ ำปีเทียบกบัปี 2562 ท่ีไดจ่้ำยเงินปันผลในอตัรำ 7.00 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน13,361,900,258.00 
บำท คิดเป็นร้อยละ 38.41 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
   

ธนาคารไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  
ธนาคารขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ธนาคารขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ธนาคารไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้ งของธนาคารและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) ธนาคารไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และธนาคารไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีธนาคารไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ ธนาคารไดม้อบหมายใหน้างอรนุช น าพลูสุขสนัต์ิ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนางอรนุช น าพูลสุขสันต์ิ ก ากบัไว ้ธนาคารจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีธนาคารไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

  
ช่ือ           ต  าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ……………………………… 
   

 
 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ        

นางอรนุช น าพลูสุขสนัต์ิ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่              
ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน  

……………………………… 
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 1 

 

 

-  ร่าง - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท 

1. นายปิต ิสิทธิอ านวย 

• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 87 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กมุภาพนัธ์ 2528 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 36 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย 
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจกัร 
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005 
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013 
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 234,941 หุน้ คิดเป็น 0.01231% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 26 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   
• กมุภาพนัธ์ 2528 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561  รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - เมษายน 2561  ประธานกรรมการ บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย  
• มีนาคม 2551 - ธนัวาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - กมุภาพนัธ์ 2551   ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2546 - 2548   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2536 - 2543   ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์ 
• 2535 - 2549   รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2534 - 2544   ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ล่ียคุเกอร์ 
• 2532 - 2543   ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์ 
• 2530 - 2543   กรรมการ บจ. กรุงเทพซากรุะลีสซ่ิง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 2 

 

 

-  ร่าง - 

2. นายเดชา ตุลานันท์ 
• ประธานกรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 86 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 30 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 96,650 หุน้ คิดเป็น 0.00506% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2534 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - มีนาคม 2560  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2547 - พฤษภาคม 2555  กรรมการ บมจ. เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนต ์
• 2535 - 2551   กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2534 - 2535  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2528 - 2534   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2516 - 2528   ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• 2542 - ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยส์ี  
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2543 - ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. ซิต้ีเรียลต้ี 
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 3 

 

 

-  ร่าง - 

3. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช/1 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 85 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• วทิยาศาสตรบณัฑิต (ทร.) 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 31 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003 
• Deloitte Audit Committee Forum 
• Deloitte Forum คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2559 
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2546 - ธนัวาคม 2563  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2542 - ธนัวาคม 2563 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - กมุภาพนัธ์ 2551  สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
• 2545 - 2546   กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2545 - 2546   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2539 - 2540   ท่ีปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย 
• 2538 - 2543   สมาชิกวฒิุสภา 
• 2538 - 2539   กรรมการ บมจ. ไทยออยล ์
• 2537 - 2539   กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• 2537 - 2539   กรรมการ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
• 2536 - 2539   ผูบ้ญัชาการทหารเรือ 
• 2536 - 2539   ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
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-  ร่าง - 

• 2536 - 2539   กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 
• 2536 - 2539   Member, Thai-Malaysian Joint Development Area Committee 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม 
• ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
• ปัจจุบนั   กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย 
 
/1พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อ่วนัที่ ่31 ธนัวาคม 2563 
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4. นายโกวทิย์ โปษยานนท์ 
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 85 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 18 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 30 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2547 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• เมษายน 2546 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 8 มกราคม 2560 - 8 ตุลาคม 2563 อุปนายก สภามหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
• 2550 - 2557   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 ประกนัภยั 
• 2544 - 2559   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โกลว ์พลงังาน 
• 2544 - 2559   กรรมการ บจ. โกลว ์เอสพีพี 2 
• 2544 - 2559   กรรมการ บจ. โกลว ์เอสพีพี 3 
• 2543 - 2559   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั  

(ไทยแลนด)์  
• 2542 - 2562   ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แชงกรี-ลา โฮเตล็ 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบนั   นายกสภาสถาบนัรัชภาคย ์
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ 
• ปัจจุบนั   กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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5. นายอรุณ จริชวาลา 
• ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 
• กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 67 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 2 กมุภาพนัธ์ 2558 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 6 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2 กมุภาพนัธ ์2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 21 กมุภาพนัธ์ 2562- เมษายน 2562 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
• เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558  ประธานกรรมการ บจ. เค.ดบับลิว.ซี.คลงัสินคา้ 
• สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ 

  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยโูอบี  
• เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557   ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลงัเอกสาร  
• สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ 
• 2547 - 2549   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย  
• กนัยายน 2538 - ตุลาคม 2539   ผูอ้  านวยการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
• พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536  Treasury and Investment Officer ธนาคารพฒันาเอเชีย กรุงมะนิลา  

  ประเทศฟิลิปปินส์ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   
• สิงหาคม 2550 - ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. พลงัโสภณ 
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6. นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ์ 
• กรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 78 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 ธนัวาคม 2547 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 16 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, 

University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 6/2009 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2548 - ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ธนัวาคม 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 - พฤษภาคม 2558  กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• 2549 - กรกฎาคม 2553   กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2548 - กมุภาพนัธ์ 2562  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2548 - พฤษภาคม 2556  กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่  
• 2545 - 2552   ท่ีปรึกษาศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
• 2542 - 2544   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
• 2539 - 2542   กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• 2547 - ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ  

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
• 2547 - ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• มีนาคม 2557 - ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. การแพทย ์สุขมุวทิ 62 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. กาญจนทตั 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์ 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชยั 
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7. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการก ากบัความเส่ียง 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 90 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 33 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2534 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2525 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวทิยาลยัปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
• ธรรมศาสตร์บณัฑิต พ.ศ. 2494 มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 14 พ.ศ. 2514 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 7/2003 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 10,800 หุน้ คิดเป็น 0.00057% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรงุ เทพ 
• 2533 - ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• เมษายน 2531 - ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - พฤศจิกายน 2558   กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
• 2553 - 2559    กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
• 2553 - กรกฎาคม 2558   กรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• 2548 - มกราคม 2562   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2546 - เมษายน 2562   กรรมการบริหารความเส่ีย ง บมจ. ธนาคารกรงุ เทพ 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• 2559 - ปัจจุบนั     ท่ีปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2543 - ปัจจุบนั     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัมหิดล 
• 2539 - ปัจจุบนั     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลมิ ยุคล 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 84 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 18 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2003 
• AEC Business Forum: “AEC 2025” 
การถือหุ้นในธนาคาร * จ านวน 24,860 หุน้ คิดเป็น 0.00130% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 23 มกราคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2547 - ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• เมษายน 2546 - ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2543 - 2546      ท่ีปรึกษาประจ าฝ่ายการประชาสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2509 - 2542      ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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9. นายพรเทพ พรประภา 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 72 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 14 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมอตัสาหกรรม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
• เทคโนโลยกีารเกษตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้
• วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 5 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• กนัยายน 2555 - ปัจจุบนั   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• เมษายน 2550 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเตม็ส์ 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. สยามไดก้ินเซลส์ 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอน็ เอส เค สเตียร่ิง ซิสเตม็ส์ 
• ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ บจ. เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมตัสุ 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพฒันา 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 
• ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. สยามนิสสนับอด้ี 
• ปัจจุบนั   ประธานบริษทั บจ. บางกอกโคมตัสุเซลส์ 
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• ปัจจุบนั   ประธานบริษทั บจ. ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ 
• ปัจจุบนั   ประธานบริษทั บจ. บางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท์ 
• ปัจจุบนั   ประธานบริษทั บจ. สยาม ยเีอส แบตเตอร่ี 
• ปัจจุบนั   ประธานบริษทั/ ผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามยเีอสเซลส์ 
• ปัจจุบนั    รองประธานบริษทั บจ. สยามกลการอะไหล่ 
• ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามกลการ 
• ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์ 
• ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สมบติัถาวร 
• ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. สยามคนัทรีคลบั 
• ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการใหญ่ บจ.บางกอกมอเตอร์เวอคส์ 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. นิสสนั เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. พีเอม็ (นาจอมเทียน) 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. พีเอม็ (บางนา - ตราด) 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. สยาม แอท็ ชลบุรี 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. พีเอม็ (ประเวศ) 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. พีเอม็ (พทัยา) 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. ถาวร คนัทร่ีคลบัแอนด ์รีสอร์ท 
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10. นางเกศินี วฑูิรชาติ/2 
• กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 73 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 14 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเท็กซสัแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พาณิชยศาสตรบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรดา้นการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยทุนโคลมัโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย 
• ประกาศนียบตัรการประเมินค่าทรัพยสิ์น ASEAN Valuer Association 
• ประกาศนียบตัร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 3 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005 
• AEC Business Forum: “AEC 2025” 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• เมษายน 2550 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มิถุนายน 2550 - 31 ธนัวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2560   รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร ศูนยรั์งสิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2553 - 2556   รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลงั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2553 - 2554   คณะกรรมการท่ีปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of  

Business (AACSB) ประจ าภูมิภาคเอเชีย 
• 2551 - 2554   กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME)  

 องคก์รระดบัโลก ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ 
• 2549 - 2554  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 
• 2548 - 2549   กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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• 2547 - 2552    คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2545 - 2554   ผูไ้กล่เกล่ียของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ส านกังานระงบัขอ้พิพาท  

    ส านกังานศาลยติุธรรม 
• 2540 - 2550   ผูแ้ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA) 
• 2540 - 2547   กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย 
• 2537 - 2547   กรรมการอิสระ บมจ. ยวัซ่า แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• 27 กมุภาพนัธ์ 2561 - ปัจจุบนั อธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
• 2550 - ปัจจุบนั   อนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
• 2550 - ปัจจุบนั   อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยก์บัลูกคา้ 
• 2547 - ปัจจุบนั   กรรมการ สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
/2นางเกศนี วิฑูรชาติ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2564 
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11. นายโชคชัย นิลเจยีรสกลุ 
• กรรมการก ากบัความเส่ียง 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 63 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 4 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 3 ส านกังานศาลปกครอง 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 2,500 หุน้ คิดเป็น 0.00013% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 26 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• กมุภาพนัธ์ - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเส่่ียง บมจ. ธนาคารกรุุงเทพ 
• 2542 - 2555   ทนายความและท่ีปรึกษาอาวโุส บจ. ล้ิงคเ์ลเทอร์ส (ประเทศไทย) 
• 2524 - 2537    หวัหนา้ส านกังานจกัรพงษท์นายความ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2537 - ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ส านกังานจกัรพงษท์นายความ 
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12. นายศิริ จริะพงษ์พนัธ์ 
• กรรมการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 66 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร < 1 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก วศิวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006 
• Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น 2/2008 
• Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End 
• Anti - corruption: Leadership Role of the Board 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุุงเทพ 
• 19 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
• พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
• พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล ์
• กนัยายน 2557 - เมษายน 2558  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
• ตุลาคม 2557 - กนัยายยน 2558 สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 ผูอ้  านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• เมษายน - ตุลาคม 2549 รักษาการผูอ้  านวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
• มกราคม - ตุลาคม 2549 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
• กนัยายน 2548 - ตุลาคม 2549 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
• สิงหาคม 2546 - ธนัวาคม 2549 กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชัน่ 
• 2539 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการและท่ีปรึกษา บมจ. แอลพีเอน็ เพลทมิล  
• 2531 - 2536 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสดา้นกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพ่ือสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• 2526 - 2531  ผูจ้ดัการฝ่ายแผนและประสานงาน บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
• 2523 - 2526 หวัหนา้กองวางแผนและวเิคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• 2523 อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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13. นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
• กรรมการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 65 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร < 1 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก นโยบายและการจดัการสาธารณะ The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท นโยบายและการจดัการสาธารณะ The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท วทิยาการพลงังานแสงอาทิตย ์Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 290/2020 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุุงเทพ 
• ธนัวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
• สิงหาคม 2557 - ธนัวาคม 2559 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
• 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  

 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
• 21 กรกฏาคม - 28 สิงหาคม 2557 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• 2554 - 2558 ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
• 2552 - 2557 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและ 

 นวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
• 2547 - 2548 ผูอ้  านวยการ ศูนยน์วตักรรมนโยบาย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

 ธนบุรี 
• 2546 - 2552 ผูอ้  านวยการ สถาบนัคลงัสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวทิยาลยั 
• 2542 - 2544 ผูอ้  านวยการ ศูนยพ์ฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี  

 และส่ิงแวดลอ้ม 
• 2536 - 2540 ผูอ้  านวยการ ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• 22 เมษายน 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. น ้ าตาลมิตรผล 
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14. นายชาตศิิริ โสภณพนิช 
• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 61 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 29 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004  
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 5,350,200 หุน้ คิดเป็น 0.28028% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 28 ธนัวาคม 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบนั President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 
• 15 สิงหาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ดา้นเศรษฐกิจ 
• 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2562 กรรมการ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
• 14 กมุภาพนัธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
• 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554  กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557  กรรมการ คณะกรรมการระบบการช าระเงิน  
• 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557  ประธานสมาคมธนาคารไทย 
• 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
• 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University 
• 2546 - กนัยายน 2552 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
• 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 
• 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
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• 2545 - 2549 กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
• 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• 2536 - ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิซซ่ิง 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 18 กนัยายน 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน     

                                                             การแข่งขนั 
• 11 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการ 

                                                             ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
• 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบนั    กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
• 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบนั    กรรมการ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
• 18 กมุภาพนัธ์ 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ TRG Management LP 
• 18 กมุภาพนัธ์ 2553 - ปัจจุบนั    กรรมการ TRG Allocation LLC 
• 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบนั    กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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15. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
• กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 76 ปี  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 14 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ 
• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East ประเทศฟิลิปปินส์ 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 355 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 8,860 หุน้ คิดเป็น 0.00046% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ตุลาคม 2549 - ปัจจุบนั     กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2547 - เมษายน 2562     กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2539 - 2549      รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2533 - 2539      ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2521 - 2533      ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

• 2548 - ปัจจุบนั     กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
• 2545 - ปัจจุบนั     ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.คลินิเซอร์ 
• 2559 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 
• 2549 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยท์ว ี
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16. นายชาญศักดิ์ เฟ่ืองฟู 
• กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 70 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 29 ธนัวาคม 2554 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 9 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 399 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 8 (วพน. 8) สถาบนัวทิยาการพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
• หลกัสูตรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นท่ี 5 (นธป. 5) สถาบนัรัฐธรรมนูญศึกษา ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004 
การถือหุ้นในธนาคาร * จ านวน 150,000 หุน้ คิดเป็น 0.00786% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ธนัวาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - 2558      กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์
• 2544 - 2554      รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2537 - 2544      ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2534 - พฤษภาคม 2559   กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) 
• 2531 - กนัยายน 2559     กรรมการ บจ. ไทยอินดสัเตรียลเอสเตท 
• 2525 - 2537      ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• 2553 - ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวลิด ์
• 2546 - ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมนท ์
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• 2562 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
• 2537 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. เทยนิ โพลีเอสเตอร์ 
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17. นายจรัมพร โชตกิเสถียร 
• กรรมการบริหาร  
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 63 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 4 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 11 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1/2555 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 185/2014 
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 7/2018 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2560 - กมุภาพนัธ์ 2562  กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ 
• 2558 - 2560   กรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. สายการบินนกแอร์ 
• 2557 - 2560    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย  
• 2554 - 2557   ประธานกรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์   

(องคก์ารมหาชน) 
• 2554 - 2557   คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2553 - 2557   กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2551 - 2553   CIO รองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
• 2542 - 2551   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
• 2538 - 2542   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย ์
• 2535 - 2537   กรรมการผูจ้ดัการ บลจ. ไทยพาณิชย ์
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 31 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บมจ. เครือไทย โฮลด้ิงส์ 
• 2560 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
• 2560 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท 
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
• 3 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. มิตตา วสิาหกิจเพ่ือสงัคม 
• 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. คลินิเซอร์ 
• 2561 - ปัจจุบนั   กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2560 - ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั) 
• 2560 - ปัจจุบนั   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 
• 2553 - ปัจจุบนั   กรรมการ มูลนิธิศึกษาพฒัน์ 
• 2547 - ปัจจุบนั   กรรมการ มูลนิธิวจิยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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18. นายบุญส่ง  บุณยะสาระนันท์ 
• กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 70 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 2 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วทิยาศาสตร์บณัฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• เมษายน 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - เมษายน 2562  รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2541 - 2549    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2530 - 2541   ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• 2553 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 25 

 

 

-  ร่าง - 

19. นายทวลีาภ ฤทธาภิรมย์ 
• กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
อายุ 53 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 23 ธนัวาคม 2553 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 10 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2011 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 26 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ธนัวาคม 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - มิถุนายน 2563  กรรมการอ านวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
• 2560 - 2562   คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 

ต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน 
• 2559 - กรกฎาคม 2563  กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลเครดิต 
• 2557 - พฤศจิกายน 2563  กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2544 - 2553      ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2535 - 2336   Foreign Intern ส านกังานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom  

ส านกังานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• 2532 - 2535      นิติกร ส านกังานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• สิงหาคม 2563 - ปัจจุบนั  กรรมการอ านวยการกรอกบความร่วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการร่วม 

ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 
• มีนาคม 2563 - ปัจจุบนั  กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 26 

 

 

-  ร่าง - 

• 2561 - ปัจจุบนั   กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทยในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบ 
ราชการเก่ียวกบัการส่งเสริมและยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ 

• 2561 - ปัจจุบนั   กรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2561 - ปัจจุบนั   กรรมการประเภทผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการอ านวยการ 

สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 27 

 

 

-  ร่าง - 

20. นายอภิชาต รมยะรูป 
• เลขานุการบริษทั 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
อายุ 72 ปี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 13 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัซีตนัฮอลล ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัร Advanced Bank Management Program สถาบนัการจดัการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ 
• ประกาศนียบตัร Pacific Rim Bankers Program มหาวทิยาลยัแห่งรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 12 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 56/2005 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 5,026 หุน้ คิดเป็น 0.00026% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• สิงหาคม 2551 - ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2539 -31 ธนัวาคม 2563    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2548 - 2551      เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2540 - 2556      ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ ์
• 2531 - 2539      ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ                        
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2518 - ปัจจุบนั     กรรมการ บจ. นิธิกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 28 

 

 

-  ร่าง - 

21. Mr. Chong  Toh 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ 
อายุ 52 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขาวชิาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 24,000 หุน้ คิดเป็น 0.00126% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2560 - ปัจจุบนั    รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2554 - 2560    รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2559 - พฤษภาคม 2560   กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
• 2559 - กนัยายน 2560   กรรมการ บมจ. ยนิูวานิชน ้ ามนัปาลม์ 
• 2559 - กนัยายน 2561  กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd. 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• ปัจจุบนั    ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
• ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต ์เอเชีย 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล 
• ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ Asia Landmark Fund Ltd. 
• ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ Asia Landmark Master Fund Ltd. 
• ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ Asia Landmark (US) Fund Ltd. 
• ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ NSR SEA Fund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 29 

 

 

-  ร่าง - 

22. นางสาวสุธีรา  ศรีไพบูลย์ 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายเทคโนโลย ี
อายุ 67 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 4 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 65,690 หุน้ คิดเป็น 0.00344% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั   รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2562    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2554 - 2556    รองผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2543 - 2554    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน่ 
• ปัจจุบนั    กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บมจ. บิซิเนส ออนไลน ์
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ศูนยป์ระมวลผล 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 
• ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ บจ. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก็ซ์ 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี 
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 30 

 

 

-  ร่าง - 

23. นางสาวรัชดา  ธีรธราธร 
• รองผูจ้ดัการใหญ่  
อายุ 65 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่น 20 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 2,200 หุน้ คิดเป็น 0.000115% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2561 - ปัจจุบนั    รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2561    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2555    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - 2552   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ และรักษาการรับผดิชอบงาน 

กลัน่กรองสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2548 - สิงหาคม 2560  กรรมการ ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore) 
• 2539 - ปัจจุบนั    กรรมการ บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด มาเลเซีย  
• 2552 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยท์วี 
• 2553 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• 2559 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 31 

 

 

-  ร่าง - 

24. นายวรีะศักดิ์  สุตณัฑวบูิลย์ 
• รองผูจ้ดัการใหญ่  
อายุ 63 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• Financial Institutions for Private Enterprise, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Industrial Management, Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) 17 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10  
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่น 18 
• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 2 สถาบนัวทิยาการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั   รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2562    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555     ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• 2545 - 2555     ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลาง นครหลวง  

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - สิงหาคม 2561  กรรมการ บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล 
• 2554 - ปัจจุบนั    ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
• 2548 - ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
• 2544 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ.โตโยตา้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย)  
• 2547 - ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
• 2544 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ  
• 2551 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. เดอะแกรนด ์ ยบีู 
• 2544 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ดซ่า  
• 2559 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 
• 2560 - ปัจจุบนั   กรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 32 

 

 

-  ร่าง - 

25. นายศิริเดช  เอื้องอุดมสิน 
• รองผูจ้ดัการใหญ่  
อายุ 58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• หลกัสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) โดยวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล (CMMU) 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่น 26 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 21  
• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวทิยาการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 10 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั   รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - 2562    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2556    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2555   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายปลีก ต่างจงัหวดั  

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2559 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 33 

 

 

-  ร่าง - 

26. นางรัชนี  นพเมือง 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบงานบริหารทัว่ไป และสายทรัพยากรบุคคล 
อายุ 67 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 2  
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 2,410 หุน้ คิดเป็น 0.000126% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2558 - ปัจจุบนั    รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานทัว่ไป และสายทรัพยากรบุคคล บมจ.  

ธนาคารกรุงเทพ 
• 2556 - 2558    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 - 2556    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2544 - 2553    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้บุคคล นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2544 - ตุลาคม 2560  กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 34 

 

 

-  ร่าง - 

27. นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ์  
• รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผูจ้ดัการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคาร

ต่างประเทศ  
อายุ 55 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต U. College of North Wales, England 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่น 60 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2561 - ปัจจุบนั    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผูจ้ดัการสาย 

สาขาต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2559 - 2561    รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผูจ้ดัการสาย 

สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2558 - 2559    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผูจ้ดัการสาย 
สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ และงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2556 - 2558    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผูจ้ดัการสาย 
สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ ฝ่ายการประชาสมัพนัธ์ และ 
งานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2554 - 2556   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายสาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ  
ฝ่ายการประชาสมัพนัธ์ และงานนกัลงทุนสมัพนัธ์บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2553 - 2554    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบงานโครงการ ฝ่ายการประชาสมัพนัธ์ และงาน 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 35 

 

 

-  ร่าง - 

28. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่  
อายุ 53 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต St. Louis U. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 7 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่น 62  
• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น 4 สถาบนัวทิยาการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 9,000 หุน้ คิดเป็น 0.00047% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 

• 2563 - ปัจจุบนั   รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2562 - 2562    รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจลูกคา้ 

กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการคา้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2559 - 2562    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ 

ลูกคา้กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการคา้ และผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจ 
รายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2558 - 2559    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ 
ลูกคา้กลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 1 และผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน  
สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2556 - 2558    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ 
บริการและผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2555 - 2556    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ 
บริการ ธุรกิจส่ิงทอและผา้สาเร็จรูป สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และ 
ผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2553 - 2555    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ 
    บริการ ธุรกิจส่ิงทอและผา้สาเร็จรูป สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และ 
    ผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจโครงการ สายวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2551 - 2553    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการ บริหารความเส่ียง และฝ่ายธุรกิจโครงการ  
    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2550 - 2551    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการ ธุรกิจพลงังาน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 36 

 

 

-  ร่าง - 

29. นายคณิต  สีห์  
• รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์3 ธุรกิจลูกคา้จีน  

ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ 
อายุ 70 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• M.B.A (Finance & Quantitative Method) U. of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 11 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 11,650 หุน้ คิดเป็น 0.00061% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 1 มีนาคม 2561 - ปัจจุบนั  รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจ 

เคมีภณัฑ ์3 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกคา้ตา่งประเทศ 2 
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2559 - 2561    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจ 
เคมีภณัฑ ์3 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกคา้ตา่งประเทศ 2 
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2557 - 2559    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจ 
เคมีภณัฑ ์3 ธุรกิจลูกคา้จีน ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 ธุรกิจลูกคา้ตา่งประเทศ 2 
สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2556 - 2557    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจลูกคา้จีน 
ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 และผูจ้ดัการธุรกิจลูกคา้จีน สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ 
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2553 - 2556    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 ธุรกิจเคมีภณัฑ ์2 ธุรกิจลูกคา้จีน 
ธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ 2 และผูจ้ดัการธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 และธุรกิจลูกคา้จีน สาย
ลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2550 - 2553    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการธุรกิจเคมีภณัฑ ์1 สายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. ทีพทีี ปิโตรเคมิคอลส์ 

• ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ,  
กรรมการดา้นความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 

• ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ 

• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 

• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 37 

 

 

-  ร่าง - 

30. นายกกึก้อง รักเผ่าพนัธ์ุ 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายเทคโนโลย ี
อายุ 61 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MIS Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั    รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2562    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริการลูกคา้ สายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2557    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลย ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 38 

 

 

-  ร่าง - 

31. Mr. Ian Guy Gillard 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษดา้นเทคโนโลย ีฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
อายุ 64 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• BCS (Com. Sc.) Brighton Polytechnic of Sussex University ประเทศสหราชอาณาจกัร 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั    รองผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษดา้นเทคโนโลย ี  

ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2557 - 2562    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สนบัสนุนผูใ้ชบ้ริการเทคโนโลย ีสายเทคโนโลย ี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2547 - 2557    ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 39 

 

 

-  ร่าง - 

32. นายกอบศักดิ์ ภูตระกลู 
• รองผูจ้ดัการใหญ่ 

อายุ 52 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, Massachusetts Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, William College ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั  รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2562 - 2563 เลขานุการและกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
• 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 
• 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
• 2559 - 2560 ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
• 2558 - 2560 สมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
• 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• 2557 - 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
• 2553 - 2558  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2553 ผูบ้ริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2552 - 2553 ผูบ้ริหารส่วน ส่วนกลยทุธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
• 2551 - 2552 ผูบ้ริหารสถาบนัวจิยัเพ่ือตลาดทุนและผูช่้วยผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2551 ท่ีปรึกษาสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2551 ผูบ้ริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 40 

 

 

-  ร่าง - 

33. นายธวชั ตรีวรรณกลุ 

• รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ 

อายุ 60 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท Industrial Engin. & Mgt. Asian Institute of Technology  

• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) เกียรตินิยม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2564 - ปัจจุบนั   รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - 2563   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบบริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2555 - 2561   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการ กลัน่กรองสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2554 - 2555   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการบริหารสินเช่ือพิเศษ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - 2554   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการบริหารสินเช่ือพิเศษรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2549 - 2550   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารสินเช่ือพิเศษรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์
• ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.ไทยนาม พลาสติกส์ 
• ปัจจุบนั   กรรมการ บจ.บวัหลวงเวนเจอร์ส 
• ปัจจุบนั    กรรมการ บจ.พนสัโพล ทรีกรุ๊ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 41 

 

 

-  ร่าง - 

34. อรนุช น าพูลสุขสันติ์ 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน 
• ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชี (Chief Financial Officer : CFO) 
อายุ 58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตร 
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นกับญัชีบริหารระดบัสูง (วชิา Strategic Management) จ านวน 6 ชัว่โมง 

      จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2553 
      Director Certification Program Diploma Examination 2553 
การถือหุ้นในธนาคาร* จ านวน 3,000 หุน้ คิดเป็น 0.00016% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2563 - ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2561 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการบญัชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2552 - 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและการบญัชี  

 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะด้วย 
เอกสารแนบ 1 - 42 

 

 

-  ร่าง - 

35. นางสาวรุ่งรัตน์  รัตนราชชาตกิลุ 
• SVP ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน 
• ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและ

เง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
อายุ  49 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตร 
• Beyong Digital Credit: Risks & Risks & Opportunities รุ่นท่ี 1  
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นกับญัชีบริหารระดบัสูง (หลกัสูตรเตม็วชิา 3 วชิา) 
• โครงการ การทดสอบ นกับญัชีบริหารระดบัสูง (วชิา Risk Management) 
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• 2559 - ปัจจุบนั   SVP ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 



ตารางแสดงรายละเอยีดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคารเข้าด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 1-3 4 5-22 23-34 35 36-37 38 39-40 41-42 43
1. นายปิติ   สิทธิอ านวย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

2. นายเดชา   ตุลานนัท์ ประธานกรรมการบริหาร

3. พลเรือเอกประเจตน์ *  ศิริเดช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายโกวิทย ์  โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

5. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ /

6. นายสิงห์   ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการบริหาร /

7. นายอมร   จนัทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเส่ียง

8. หมอ่มเจา้มงคลเฉลิม  ยคุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

9. นายพรเทพ  พรประภา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน X /

10. นางเกศินี**  วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ /

11. นายโชคชยั นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ /

12. นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ กรรมการอิสระ

13. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการอิสระ

14. นายชาติศิริ   โสภณพนิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร X /

15. นายสุวรรณ   แทนสถิตย์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเส่ียง X X /

16. นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟู กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร /

18. นายบุญส่ง   บุณยะสาระนนัท์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ X

19. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหารและกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

20. Mr. Chong  Toh รองผูจ้ดัการใหญ่ / // X /

21. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผูจ้ดัการใหญ่ /

22. นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผูจ้ดัการใหญ่ / / / /

23. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย์ รองผูจ้ดัการใหญ่ /

24. นายศิริเดช เอ้ืองอุดมสิน รองผูจ้ดัการใหญ่ /

25. นางรัชนี นพเมือง รองผูจ้ดัการใหญ่

26. นายไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ์ รองผูจ้ดัการใหญ่ / / /

27. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต รองผูจ้ดัการใหญ่ / / /

28. นายคณิต สีห์ รองผูจ้ดัการใหญ่

29. นายกึกกอ้ง รักเผา่พนัธ์ รองผูจ้ดัการใหญ่ /

30. Mr. Ian Guy Gillard รองผูจ้ดัการใหญ่

31. นายกอบศกัด์ิ ภูตระกูล รองผูจ้ดัการใหญ่

32. นางอรนุช น าพูลสุขสนัต์ิ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายการบญัชีและการเงิน
*พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
**นางเกศินี วิฑูรชาติ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ        /  = กรรมการ      / / = กรรมการบริหาร

รายช่ือ BBL บริษทัที่เกีย่วข้องบริษทัย่อย

เอกสารแนบ 2 - 1



แบบ 56-1

รายช่ือบริษทัย่อย หรือบริษทัที่เกี่ยวข้อง

1. บจ. บีบีแอล (เคแมน) 1. บจ. กาญจนทตั 21. บจ. สยามยเีอสแบตเตอร่ี 41. บจ. ไทยดิจิทลั ไอดี

2. บจ. บริหารสินทรัพยท์วี  2. บจ. บูรพาธารินทร์ 22. บจ. สยามนิสสนั บอด้ี 42. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)

3. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั 3. บจ.ตรีรัชปณชยั 23. บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์ 43. บจ.กาโตว ์เฮา้ส์

4. บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 4. บจ. คลินิเซอร์ 24. บจ. สมบติัถาวร

5. บางกอกแบงค ์เบอร์ฮาด 5. บจ. ทองถาวรพฒันา 25. บจ. สยามกลการ

6. บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส 6. บจ. ทุนถาวร 26. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์

7. บลจ.บางกอกแคปปิตอล 7. บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย) 27. บจ. สยามกลการอะไหล่

(ถือโดย บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง) 8. บจ. บางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท ์ 28. บจ. สยามคนัทรีคลบั

8. ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 9. บจ. บางกอกโคมตัสุเซลส์ 29. บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี

10. บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ 30. บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)

11. บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 31. บจ. พีเอ็ม (บางนา-ตราด)

12. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส์ 32. บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)

13. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 33. บจ. พีเอ็ม (พทัยา)

14. บจ. สยามไดก้ินเซลส์ 34. บจ. ถาวร คนัทร่ีคลบัแอนด์รีสอร์ท

15. บจ. สยามดนตรียามาฮ่า 35. บจ.ทียไูอพี

16. บจ. สยามยเีอสเซลส์ 36. บจ. พลงัโสภณ

17. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ (ประเทศไทย) 37. บจ. กรุงเทพโสภณ

18. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 38. บจ. ส านกังานจกัรพงษท์นายความ

19. บจ. บางกอกโคมตัสุ 39. บจ. ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ

20. บจ. ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ 40. บจ.เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี

บริษทัย่อย บริษทัที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 - 2



                                                                                                                              แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 - 1 
 

 

-  ร่าง - 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท 

นางชุติมา กิจจ านงค์ ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ สายตรวจสอบและควบคุม  ถึงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 และ
นายนิพนธ์ เอ้ืองสีทอง ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม แทนนางชุติมา  
กิจจ านงค์ ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 บุคคลทั้งสอง เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบ
ภายในธนาคารและมีความสามารถที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งน้ี การพิจารณาและ
อนุมติั แต่งตั้ง โยกยา้ย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุมของ
ธนาคารตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่งรับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม มีดังน้ี 

นางชุตมิา กจิจ านงค์  
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบสายตรวจสอบและควบคุม  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี การบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างานธนาคารกรุงเทพ 
• 27 ธนัวาคม 2561  - ปัจจุบนั     ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบสายตรวจสอบและควบคุม 
• 2559 - 26 ธนัวาคม 2561     ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 
• 2558 - 2559  SVP ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม  
• 2557 - 2558  SVP บริหารสินเช่ือ  
• 2551 - 2557  SVP ผูจ้ดัการสอบทานสินทรัพยเ์ส่ียง  
• 2542 - 2551  AVP - SVP สอบทานสินทรัพยเ์ส่ียง  
• 2539 - 2542   AVP หวัหนา้ส่วนก ากบัและตรวจสอบรายงาน ส านกังานใหญ่   

นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง 
• ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์การท างานธนาคารกรุงเทพ 
• 19 ธนัวาคม 2562 - ปัจจุบนั    SVP ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 
• 27 ธนัวาคม 2561 -18 ธนัวาคม 2562   VP ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 
• 2559 - 26 ธนัวาคม 2561     VP สายตรวจสอบและควบคุม 
• 2556 - 2559  VP ผูจ้ดัการ ตรวจสอบปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม  
• 2553 - 2556  VP ตรวจสอบปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม  
• 2547 - 2553  AVP จสอบปฏิบติัการ สายตรวจสอบและควบคุม 
• 2538 - 2547  ผูส้อบบญัชีอาวโุส - ผูช้  านาญการตรวจสอบ งานตรวจสอบปฏิบติัการสาย 

 ตรวจสอบและควบคุม  
• 2528 - 2538   ผูส้อบบญัชี 7 - 11 ส่วนตรวจสอบสาขาในประเทศ    

 



                                                                                                                              แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 - 2 
 

 

-  ร่าง - 

ธนาคารมอบหมายให้นายพรเทพ กิจสนาโยธิน ด ารงต าแหน่งเป็น ผู ้รับผิดชอบก ากับดูแล (Head of 
Compliance) เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
ของธนาคาร โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลการปฏิบติังานของธนาคาร มีดงัน้ี 

นายพรเทพ กจิสนาโยธิน 
• ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างานธนาคารกรุงเทพ 
• 1 เมษายน 2561 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล 

• 2553 - 31 มีนาคม 2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบสายตรวจสอบและควบคุม และก ากบัดูแล 

• 2552 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม  

• 2544 - 2552 SVP ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัและควบคุม - ผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคุม 

• 2537 - 2544 VP รองผูจ้ดัการ - ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัและควบคุม 

• 2534 - 2537 AVP - VP ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัและควบคุม 

• 2533 - 2534 AVP หวัหนา้ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 

• 2531 - 2533  หวัหนา้ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ นครหลวง 

• 2516 - 2531  พนกังานส่วนตรวจสอบ - ผูส้อบบญัชีอาวโุส ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์   

ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ คปภ. ทางการทอ้งถ่ินของสาขาใน
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร   

ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร ไดมี้การอนุมติันโยบายการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็น
หลกัการพ้ืนฐานและเป็นแนวทางให้กรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติั และเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในนโยบาย และ
ถือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
 

  




