20

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เศรษฐกิจไทยปี 2563

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

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

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

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

23

ดังนี้ กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทำงกำรเงิน
(Classification and Measurement) กำรรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เครื่องมือทำงกำรเงิน (Impairment) หรือกำรกันเงินส�ำรอง และกำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge Accounting)
จำกกำรแพร่ ร ะบำดของโควิ ด -19 ท� ำ ให้ ลู ก หนี้ ข องธนำคำรพำณิ ช ย์
ได้รับผลกระทบเป็นจ�ำนวนมำก ในปีที่ผ่ำนมำธนำคำรพำณิชย์จึงให้
ควำมส�ำคัญกับกำรช่วยเหลือลูกหนีต้ ำมมำตรกำรของ ธปท. ทัง้ มำตรกำร
พักช�ำระหนี้ SMEs และมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งให้สถำบันกำรเงิน
ช่วยเหลือเป็นกำรทั่วไปในระยะแรก และต่อมำเปลี่ยนเป็นกำรให้ควำม
ช่ ว ยเหลื อ เชิ ง รุ ก และตรงจุ ด ที่ เ หมำะสมกั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก หนี้
แต่ละรำย (Targeted) ในระยะที่ 2 โดย ธปท. ได้ออกประกำศให้สถำบัน
กำรเงินคงสถำนกำรณ์จัดชั้นลูกหนี้ถึงสิ้นปี 2564 (Stand Still) ส�ำหรับ
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำงเจรจำปรับเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้
แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2564

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

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

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

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

รายงานประจำาปี 2563 —

กำรแพร่ระบำดยืดเยื้อ จึงมีธุรกิจที่ต้องปิดกิจกำรเป็นจ�ำนวนมำก
ธุรกิจที่สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำย และปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนเพื่อ
เพิ่มผลิตภำพ (Productivity) โดยกำรใช้ระบบ Automation มำกขึ้น
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถท�ำงำนที่มีมูลค่ำสูงขึ้น จะ
ผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ได้ โดยธนำคำรพำณิชย์มีบทบำทในกำรสนับสนุน
ภำคธุรกิจในกำรปรับตัวดังกล่ำว
4. การย้ายฐานการผลิตจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก
(Global Supply Chain Relocation) มำตรกำรกีดกันทำงกำร
ค้ำของสหรัฐอเมริกำ และกำรตอบโต้จำกประเทศคู่ค้ำ ส่งผลให้มี
กำรเคลื่อนย้ำยฐำนกำรผลิตบำงส่วนออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยที่
ภูมิภำคอำเซียน นอกจำกนั้น วิกฤตโควิด-19 ยังเร่งให้ผู้ผลิตที่พึ่งพำ
ห่วงโซ่อุปทำนในจีนต้องกระจำยออกไปในหลำย ๆ ภูมิภำค เพื่อลด
ควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดกำรหยุดชะงักของสำยกำรผลิตเหมือนทีเ่ คยเกิดขึน้
ในช่วงทีจ่ นี ปิดเมืองอูฮ่ นั่ เพือ่ ควบคุมกำรแพร่ระบำด กำรเปลีย่ นแปลง
ดังกล่ำวจึงเป็นโอกำสในกำรดึงดูดกำรลงทุนเข้ำมำในประเทศไทยและ
ภูมิภำคอำเซียน โดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จำกกำรเป็นฐำน
กำรผลิตของทั้งห่วงโซ่อุปทำนในระดับภูมิภำค
5. ภาวะหนี้สะสมในระดับสูง (Debt Accumulation) หลำยประเทศ
ในโลกก�ำลังเผชิญกับปริมำณหนี้สะสมในระดับสูง จำกข้อมูลของ
Institute of International Finance สัดส่วนหนี้รวมต่อ GDP ของโลก
ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 355.9 ซึ่งมีสำเหตุส�ำคัญมำจำกกำรใช้
นโยบำยกำรเงินทีผ่ อ่ นคลำยของธนำคำรกลำงส�ำคัญ ๆ ต่อเนือ่ งเป็น
เวลำนำน ประกอบกับอัตรำเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำ กำรก่อหนี้จึง
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งในระดับรัฐบำล ธุรกิจเอกชน และครัวเรือน
กำรแพร่ ร ะบำดของโควิด-19 ท�ำ ให้สถำนกำรณ์หนี้รุนแรงยิ่งขึ้น
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เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่ำงรุนแรง มีแรงงำนว่ำงงำนเป็น
จ�ำนวนมำก รัฐบำลจ�ำเป็นต้องก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ เพือ่ น�ำมำใช้จำ่ ยเยียวยำ
ประชำชนทีไ่ ด้รบั ควำมเดือดร้อนและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ ขณะทีภ่ ำคธุรกิจ
และภำคครัวเรือนก็จ�ำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยธุรกิจขนำด
ใหญ่มีควำมได้เปรียบในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่ำมำกกว่ำ
ขณะที่ธุรกิจเอสเอ็มอีและภำคครัวเรือนเข้ำถึงได้อย่ำงจ�ำกัด ท�ำให้
ต้องหันไปพึง่ พำแหล่งเงินทุนนอกระบบ วิกฤตทีย่ ดื เยือ้ และมำตรกำร
ปิดเมืองท�ำให้ธุรกิจบำงส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคธุรกิจที่มีควำม
เปรำะบำงมีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ลดลง ส่งผลให้ศักยภำพ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะยำวลดลง ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงต่อ
เสถียรภำพของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร (Demographic Shift)
ประเทศไทยคำดว่ำจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ในปี 2564
โดยร้อยละ 20 และ 14 ของจ�ำนวนประชำกรทั้งหมดจะมีอำยุ
60 และ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ก�ำลังแรงงำนในระบบเศรษฐกิจ
มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ อั ต รำกำรเจริ ญ เติ บ โตทำง
เศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม ลดลงในระยะยำวหำกไม่ มี ก ำรพั ฒ นำเพิ่ ม
ผลิตภำพ (Productivity) กำรผลิตให้สูงขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรบริโภค ทั้งในด้ำนมูลค่ำและองค์ประกอบของกำรใช้จ่ำย
โดยผลิต ภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุจะ
เติบโตขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพและควำมงำม เป็นต้น ทั้งนี้ ในอนำคตผู้สูงอำยุจะเป็นกลุ่มที่
มีอทิ ธิพลมำกขึน้ ในตลำดผูบ้ ริโภค จึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจทีจ่ ะมำรองรับ
ควำมต้องกำรของคนกลุ่มนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอวัย (Antiaging Product) ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์ เภสัชภัณฑ์ และธุรกิจ
กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรแสวงบุญและหำควำมสงบทำงจิตใจ เป็นต้น
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

7. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกด�ำเนินกำรในพื้นที่
3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง และได้ก�ำหนด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศักยภำพในกำรลงทุน โดยรัฐบำลได้ลงทุน
พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีส่ ำ� คัญ 6 โครงกำร เพือ่ เพิม่ ศักยภำพรองรับ
กำรลงทุน ได้แก่
1) โครงกำรพัฒนำสนำมบินอูต่ ะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก
2) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน (สุวรรณภูมิ –
ดอนเมือง – อู่ตะเภำ)
3) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
4) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือมำบตำพุดระยะที่ 3
5) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ
6) กำรพั ฒ นำโครงข่ ำ ยรถไฟเชื่ อ ม 3 ท่ ำ เรื อ และระบบกำร
จัดกำรขนส่งแบบบูรณำกำรทั้งรถไฟและท่ำเรือแบบไร้รอยต่อ
(Seamless Operation)
รัฐบำลก�ำลังพัฒนำระบบกำรขนส่งแบบบูรณำกำร เพื่อยกระดับ
ประเทศไทยสูก่ ำรเป็นหนึง่ ในศูนย์กลำงเศรษฐกิจของโลก และรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค สงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำกับจีน ท�ำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยห่วงโซ่อุปทำนบำงส่วน
ออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยที่ภูมิภำคอำเซียน ถึงแม้จะมีคู่แข่งส�ำคัญ
อย่ำงเวียดนำม อินโดนีเซีย แต่จุดแข็งด้ำนท�ำเลที่ตั้ง กำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์ กำรส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
นโยบำยทีส่ ง่ เสริมกำรเร่งพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและยกระดับห่วงโซ่
อุปทำนภำยในประเทศ และกำรมุง่ เน้นกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมและยกระดับทักษะแรงงำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรม
เป้ ำ หมำยใหม่ เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น กำรดึ ง ดู ด ให้ มี ก ำรย้ ำ ยฐำน
กำรผลิตเข้ำมำในไทยเพิ่มขึ้น
8. การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ธนำคำร
ให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรช่วยดูแลและ
ยกระดั บ คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม นอกเหนื อ จำกบทบำท
ตัวกลำงทำงกำรเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นบทบำทดัง้ เดิมทีม่ คี วำม
ส�ำคัญต่อกำรเติบโตและเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ธนำคำรจึงได้น�ำ
แนวคิดเรื่องควำมยั่งยืนมำปรับใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนด
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนไว้ 4 ด้ำนได้แก่
1) กำรใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
3) กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงธุรกิจ
4) กำรดูแลพนักงำนและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ
กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สร้ำง
คุณค่ำแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ำรสหประชำชำติ (UN
Sustainable Development Goals: SDGs)

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

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

1. ภาวะเศรษฐกิ จ โลก

นอกจำกนี้ ระบบเศรษฐกิจโลกยังต้องประสบกับปัญหำ “ภำวะกำร
ฟื้นตัวที่ไม่เท่ำกัน” ซึ่งหมำยรวมตั้งแต่กำรฟื้นตัวในระดับเศรษฐกิจ
มหภำคจนถึงในระดับอุตสำหกรรม ระหว่ำงประเทศที่พัฒนำแล้ว
กับประเทศก�ำลังพัฒนำ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่จะส่งผล
ให้กำรฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกล่ำช้ำลง โดยมีสำเหตุสำ� คัญมำจำกกำร
ที่ประเทศที่ฟื้นตัวช้ำกว่ำประเทศอื่น ท�ำให้เศรษฐกิจโลกไม่สำมำรถ
ฟื้นตัวได้อย่ำงสมบูรณ์
ปัจจัยอีกประกำรที่ส�ำคัญคือควำมไม่แน่นอนทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ โดยเฉพำะนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน
แม้ว่ำนำยโจ ไบเดน จะเข้ำรับต�ำแหน่งเป็นประธำนำธิบดีคนใหม่
ของสหรัฐอเมริกำแล้วก็ตำม แต่ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำง

รายงานประจำาปี 2563 —

ทั้งสองประเทศจะยังคงมีอยู่ โดยสหรัฐอเมริกำจะให้ควำมส�ำคัญ
ที่ประเด็นด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศเป็นหลัก ปัจจัยข้ำงต้นกอปรกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทำนโลก อำทิ
จำกกำรย้ ำ ยฐำนกำรผลิ ต ของหลำยบริ ษั ท ออกจำกประเทศจี น
กำรย้ำยฐำนกำรผลิตกลับเข้ำสู่ประเทศที่ตั้งของบริษัทแม่ รวมถึง
กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้เทคโนโลยีต่อแรงงำน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยง
และให้พร้อมรับต่อควำมซับซ้อนและควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ธนำคำรตระหนั ก ถึ ง ควำมไม่ แ น่ น อนของภำวะเศรษฐกิ จ โลกที่
อำจส่ ง ผลกระทบต่อ ธุร กิจของธนำคำรและกำรด�ำ เนินธุรกิจของ
ลู ก ค้ ำ โดยธนำคำรได้ มี ก ำรติ ด ตำมสถำนกำรณ์ แ ละดู แ ลลู ก ค้ ำ
อย่ ำ งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง ด� ำ เนิ น กำรจั ด ท� ำ กระบวนกำรต่ ำ ง ๆ เพื่ อ
บริ ห ำรดู แ ลควำมเสี่ ย ง อำทิ กระบวนกำรคำดกำรณ์ ส ภำวะ
เศรษฐกิ จ ในอนำคตเพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น กำร
ประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมกระบวนกำร Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และกำร
จัดท�ำแผนล่วงหน้ำรองรับกำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงและเตรียมควำม
พร้อมในกำรแก้ไขปัญหำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคตไว้ลว่ งหน้ำอย่ำงเป็นระบบ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ ธนำคำรแบ่งควำมเสีย
่ งด้ำนกำร

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

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

3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

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

ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ
การประกอบธุรกิจ

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

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

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

รายงานประจำาปี 2563 —
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ภาพรวมการด�าเนินงานของธุรกิจหลัก และบริษัทย่อย
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

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

ผลงานและความส�าเร็จ

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

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

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

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

ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

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

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

รายงานประจำาปี 2563 —

31

ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ

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

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

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

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

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

• เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรให้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ ำ งไร้ ร อยต่ อ มี
ประสิทธิภำพ คุ้มรำคำ และมอบควำมสะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ ธนำคำรอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนดิจทิ ลั ส�ำหรับกิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ระบบ
งำนหลัก (Core Banking System) กำรบริหำรเงินสด กำรช�ำระเงิน
และกำรป้องกันกำรฟอกเงิน เป็นต้น
• ได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนในกำรช� ำ ระดุ ล ให้ แ ก่ ส มำชิ ก ใน
ประเทศไทยกับสมำชิกในต่ำงประเทศตำมเงื่อนไขในกำรช�ำระดุล
ระหว่ำงประเทศ รองรับกำรให้บริกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรข้ำม
พรมแดนด้วย QR Code ระหว่ำงประเทศไทยกับ 2 ประเทศในเอเชีย
ได้แก่ เวียดนำมและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนในกำรช�ำระดุลให้กับธนำคำรสมำชิกในประเทศไทย ส�ำหรับ
บริกำร PromptPay International ซึ่งเป็นบริกำรโอนเงินระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ที่จะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถโอน
เงินระหว่ำงประเทศผ่ำนบริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์มือถือได้อย่ำง
สะดวก และประหยัด
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ขณะที่ประเทศไทยพยำยำมลดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วง
ต้นปี 2563 ธนำคำรได้ด�ำเนินมำตรกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
ต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำยโดยค�ำนึงถึงสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำและพนักงำนเป็นส�ำคัญ นอกจำกนี้ ยังมีสว่ นร่วมในกำรมอบอำหำร
และสิ่งของที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือชุมชน และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร
เงินแก่ลูกค้ำเพื่อให้สำมำรถก้ำวผ่ำนช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกในครั้งนี้ ใน
ฐำนะ “เพื่อนคู่คิด” ธนำคำรมีกำรติดต่อลูกค้ำในเชิงรุกเพื่อดูแลและให้
ควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำภำระหนี้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเปิด
บริกำรสำยด่วนพิเศษเพื่อให้ค�ำปรึกษำกับลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบ และ
เร่งกระบวนกำรสมัครขอสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ธนำคำรยังเพิ่มบริกำรธนำคำรดิจิทัล เช่น บริกำรโมบำยแบงก์กิ้ง จำก
ธนำคำรกรุงเทพ เวอร์ชันใหม่ กำรเปิดบัญชีออนไลน์ และกำรถอนเงิน
ไม่ใช้บัตร ที่เครื่องเอทีเอ็ม ในปัจจุบันเนื่องจำกกำรท�ำธุรกรรมกำรเงิน
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบออนไลน์ กำรให้ บ ริ ก ำรที่ ส ำขำจึ ง มุ ่ ง เน้ น
กำรให้บริกำรเฉพำะทำงบุคคลมำกขึ้น เช่น กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
กำรประกันภัย กำรวำงแผนกำรจัดกำรสินทรัพย์ และสินเชื่อบ้ำน
ขณะเดียวกัน ธนำคำรยังจัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เป็นประจ�ำทุกปี ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และส่งมอบ
ประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ โดยในปี 2563 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ที่ใช้บริกำรในสำขำของธนำคำรเท่ำกับร้อยละ 94.48 ควำมพึงพอใจใน

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

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

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

• เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้อย่ำงสะดวกสบำย
ในทุกที่ ทุกเวลำ ธนำคำรได้ขยำยบริกำรออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
กำรให้บริกำรเปิดบัญชีออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีกำรจดจ�ำใบหน้ำ
และกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนแพลตฟอร์ม National Digital
ID (NDID)
• เดินหน้ำพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อรักษำควำมสมบูรณ์และควำมลับของข้อมูลและธุรกรรมของ
ลูกค้ำ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ต่ำง ๆ จำกภำยนอก
• น� ำ ระบบกำรท� ำ งำนอั ต โนมั ติ แ บบหุ ่ น ยนต์ (Robotic Process
Automation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำมำรถท�ำงำนที่ซับซ้อนได้คล้ำย
มนุษย์มำใช้งำน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้วยกระบวนกำร
ท�ำงำนรูปแบบดิจิทัลซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของ
ธนำคำรให้ดีมำกยิ่งขึ้น
• ร่วมมือกับ Pand.ai หนึ่งในสตำร์ทอัพกลุ่มฟินเทคจำกโครงกำร
Bangkok Bank InnoHub ในกำรพั ฒ นำแชทบอทที่ ส ำมำรถ
เข้ำใจและสือ่ สำรด้วยภำษำไทย โดยมีควำมเชีย่ วชำญภำษำทำงกำรเงิน
กำรธนำคำร ธนำคำรจะน�ำแชทบอทนี้มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ให้ทีมฝ่ำยขำย และพัฒนำต่อยอดเพื่อกำรให้บริกำรกับลูกค้ำใน
อนำคต
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ในฐำนะ “เพื่อนคู่คิด” ธนำคำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ค�ำ
ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินกับลูกค้ำธุรกิจ เพื่อให้สำมำรถรักษำสภำพคล่อง
และเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในสภำพแวดล้อมทีไ่ ม่แน่นอนและผันผวน อีกทัง้ ยัง
สรรค์สร้ำงคุณค่ำร่วมกันกับลูกค้ำทีม่ ศี กั ยภำพให้มขี ดี ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเพิ่มขึ้น เช่น ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหำชน) ใน
กำรท�ำกำรเสนอขำยหุน้ ใหม่แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (Initial Public
Offering: IPO) และเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมให้กับบริษัทชั้นน�ำในประเทศ
ช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนำคำรสนับสนุนให้ผอู้ อกหุน้ กูห้ นั มำจัดกิจกรรมผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์เพือ่ ให้สอดคล้องกับฐำนวิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เพือ่
ช่วยให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้แม้ในช่วงเวลำที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
ส�ำหรับกำรบริหำรกำรเงิน ธนำคำรยังคงเป็นผูน้ ำ� ตลำดด้ำนบริกำรเงินตรำ
ต่ำงประเทศ สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้ สัญญำแลกเปลีย่ นต่ำงสกุล
เงิน บริกำรเหล่ำนี้ช่วยสนับสนุนลูกค้ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ยภำยใต้สภำวะตลำดต่ำง ๆ
ผลงานและความส�าเร็จ

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

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

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจท
ิ ัล

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

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

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

รายงานประจำาปี 2563 —

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

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

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

ผลงานและความส�าเร็จ

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

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

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

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

รายงานประจำาปี 2563 —

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

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

ผลการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส�าคัญ

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

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

186.8%
18.34%

220.2%
20.04%

(33.4)%
(1.70)%

ส่วนที่เป็นของธนำคำร

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

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

รวมเงินให้กู้ยืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน

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

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

รายงานประจำาปี 2563 —
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ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการจัดชัน
้ และการกันส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

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

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

หน่วย : ล้ำนบำท

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

ส่วนที่เป็นของธนำคำร

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

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

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

มาตาตัง้ แต่ไตรมาส 2/2563 และส่วนหนึง่ จากผลของการเปลีย่ นแปลงการ
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตาม TFRS 9

หน่วย : ล้านบาท

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

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

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

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

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

3.28%
1.19%
2.24%

3.72%
1.59%
2.35%

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

ธ.ค. 63

ก.ย. 63

พ.ค. 63

เม.ย. 63

มี.ค. 63

ก.พ. 63

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

MOR

5.875

5.875

5.875

6.100

6.500

6.750

6.875

6.875

MRR

5.750

5.750

5.750

6.100

6.500

6.625

6.875

6.875

MLR

5.250

5.250

5.250

5.475

5.875

6.000

6.000

6.250

ออมทรัพย์

0.250

0.250

0.250

0.375

0.375

0.500

0.500-0.625

0.500-0.625

ฝากประจ�า 3 เดือน

0.375

0.375

0.375

0.500

0.500

0.625

1.000

1.000

ฝากประจ�า 6 เดือน

0.500

0.500

0.500

0.625

0.625

0.875

1.250

1.250

ฝากประจ�า 12 เดือน

0.500

0.500

0.500

0.750

0.750

1.000

1.375-1.500

1.500

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)

อัตราดอกเบีย
้ นโยบายของ ธปท. (%)

ธ.ค. 63

ก.ย. 63

พ.ค. 63

มี.ค. 63

ก.พ. 63

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

0.500

0.500

0.500

0.750

1.000

1.250

1.500

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

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

ยังคงมาจากค่าธรรมเนียมจากบริการกองทุนรวมและบริการประกัน
ผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมจากบริการอิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงิน
และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์

รายงานประจำาปี 2563 —
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หน่วย : ล้านบาท

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

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

ค่าใช้จา่ ยจากการด�าเนินงาน

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

ควบรวมสาขาในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาในเดือน
ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

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

48.9%

21.5%

21.5%

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

2562

2563
4.4%

6.1%

26.9%

23.5%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน (รวมค่าตอบแทนกรรมการ)

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

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

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

2563

2562

เปลี่ยนแปลง (%)

31,196

-

N/A

-

32,351

N/A

รายการที่ส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

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

โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมำกเป็นผลจำกกำรรวมสินทรัพย์ของธนำคำร
เพอร์มำตำ
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
รวมสินทรัพย์

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

519,036

472,349

9.9%

57,936

-

N/A

758,482

647,697

17.1%

911

1,737

(47.6)%

2,368,238

2,061,309

14.9%

9,754

9,363

4.2%

3,822,960

3,216,743

18.8%

รายงานประจำาปี 2563 —
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เงินให้สินเชือ
่

เงินให้สินเชือ
่ จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

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

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

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

791,828

755,979

4.7%

การสาธารณูปโภคและบริการ

539,151

470,159

14.7%

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

302,142

251,197

20.3%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

211,510

200,736

5.4%

78,175

61,569

27.0%

445,432

321,669

38.5%

2,368,238

2,061,309

14.9%

การเกษตรและเหมืองแร่
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

33.4%

18.8%

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

อืน
่ ๆ

3.3%
การเกษตรและเหมืองแร่

2563
8.9%
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

22.8%
การสาธารณูปโภคและบริการ

12.8%
สินเชือ
่ เพือ
่ ที่อยู่อาศัย
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เงินให้สินเชือ
่ จัดชัน
้ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

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

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

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

104,401
3.9%
1.4%
186.8%

79,149
3.4%
1.2%
220.2%

31.9%
0.5%
0.2%
(33.4)%

91,978
4.0%

78,093
3.4%

17.8%
0.6%

รวมเงินให้กู้ยืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ก่อนกำรเริ่มใช้ TFRS 9 ค�ำนวณจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของเงินให้สินเชื่อ

หน่วย : ล้ำนบำท
เงินให้สินเชือ
่ และรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ธันวาคม 2563

จัดชั้นที่ยังไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
จัดชั้นที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
รวม

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

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

/1

ธันวาคม 2563

121,083
73,890
194,973

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

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

เงินให้สินเชือ
่ และดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากการจัดชัน
้ ตามเกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562

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

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

เงินลงทุน

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

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

เงินลงทุน จ�าแนกตามประเภทการถือครอง

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

ธันวาคม 2563

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

หน่วย : ล้ำนบำท
เงินลงทุน จ�าแนกตามประเภทการถือครอง

เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

ธันวาคม 2562

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

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

ส่วนใหญ่จากเงินรับฝากร้อยละ 7.3 และรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินร้อยละ 25.8
หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง (%)

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

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

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

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

ส่วนที่เป็นของธนาคาร

เงินรับฝาก

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

จากสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของ
เงินรับฝากออมทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จ�านวน

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจ�า
รวมเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

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

ธันวาคม 2562

สัดส่วน

5.9%
51.1%
43.0%
100.0%
84.3%

จ�านวน

สัดส่วน

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

4.8%
48.3%
46.9%
100.0%
86.9%

เปลี่ยนแปลง (%)

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

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

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

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

ธันวาคม 2563

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

จ�าแนกตามประเภทตราสาร

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

จ�านวน

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

ธันวาคม 2562

สัดส่วน

55.1%
43.9%
0.6%
0.4%
100.0%

จ�านวน

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

สัดส่วน

66.3%
33.1%
0.1%
0.5%
100.0%

เปลี่ยนแปลง (%)

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

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

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

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

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

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

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

หน่วย : ล้ำนบำท
ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

ธันวาคม 2562
เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2563

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ

407,621

14.89%

> 8.00%

406,463

17.01%

> 7.50%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

431,381

15.76%

> 9.50%

406,529

17.01%

> 9.00%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

70,686

2.58%

72,211

3.03%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

502,067

18.34%

478,740

20.04%

> 12.00%

> 11.50%
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ำนบำท
ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

ธันวาคม 2562
เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2563

เงินกองทุน

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย
่ ง

เกณฑ์ ธปท.
ส�าหรับ
ปี 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ

404,418

16.33%

> 8.00%

399,842

17.14%

> 7.50%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

428,010

17.28%

> 9.50%

399,842

17.14%

> 9.00%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

69,839

2.82%

71,420

3.06%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

497,849

20.10%

471,262

20.20%

> 12.00%

> 11.50%

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

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

สภำพคล่องต่อสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินรับฝำกอยู่
ที่ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 48.1 ตำมล�ำดับ

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

สินทรัพย์สภำพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)

35.3

35.5

สินทรัพย์สภำพคล่อง/เงินรับฝำก (%)

48.1

48.2

รายงานประจำาปี 2563 —
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อันดับความน่าเชือ
่ ถือ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรมีรำยละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ
่ ถือ

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2562

ระยะยำว

Baa1

Baa1

ระยะสั้น

P-2

P-2

ตรำสำรหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

Baa1

Baa1

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ

Baa2

Baa2

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตำมเกณฑ์ Basel III

Baa3

Baa3

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์ Basel III

Ba1

-

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (BCA)

baa1

baa1

มีเสถียรภำพ/1

เชิงบวก

ระยะยำว

BBB+

BBB+

ระยะสั้น

A-2

A-2

BBB+

BBB+

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ

BBB

BBB

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (SACP)

bbb

bbb

มีเสถียรภำพ/1

เชิงบวก

ระยะยำว

BBB/2

BBB+

ระยะสั้น

F2

F2

ตรำสำรหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

BBB

BBB+

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ

BB+

BBB

ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตำมเกณฑ์ Basel III

BB+

BBB

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (VR)

bbb

bbb+

มีเสถียรภำพ

มีเสถียรภำพ

ระยะยำว

AA+(tha)

AA+(tha)

ระยะสั้น

F1+(tha)

F1+(tha)

แนวโน้ม

มีเสถียรภำพ

มีเสถียรภำพ

Moody’s Investors Service

แนวโน้ม
S&P Global Ratings

ตรำสำรหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

แนวโน้ม
Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือสากล

แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ

/1
/2

มีกำรทบทวนแนวโน้มของธนำคำรเป็นมีเสถียรภำพจำกเชิงบวก ตำมแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทยในเดือนเมษำยน 2563
มีกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำร เนื่องจำกมีมุมมองว่ำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจในเดือนเมษำยน 2563

