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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
บัวหลวงโฟน
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
1333 หรือ 0-2645-5555
0-2231-4890
www.bangkokbank.com

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
จ�ำนวน 40,000,000,000
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 3,998,345,000
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน
1,655,000
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 19,088,428,940
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 1,908,842,894

บาท  
หุ้น  
หุ้น  
บาท  
หุ้น

แบ่งเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

1. บุคคลอ้างอิงอืน
่ ๆ

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์                      
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
SETContactCenter: www.set.or.th/contactcenter
โทรศัพท์ 0-2009-9999

1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของหุน
้ กู้

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

5.000%

3 ตุลาคม 2566

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.050%

19 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.450%

19 กันยายน 2571

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

3.733%

25 กันยายน 2577

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

5.000%

-

ผู้แทนผู้ถือหุน
้ กู้

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street,
New York, NY 10286, USA

1.3 ผู้สอบบัญชี
นางนิสากร  ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100
1.4 ที่ปรึกษากฎหมาย
นายวัชระ กาญจนวิโรจน์                                        
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2731  โทรสาร 0-2231-5448
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                        
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2643  โทรสาร 0-2231-5448
นายสมชาย จุลนิติ์                
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4492  โทรสาร 0-2231-5448

นายก�ำพล ภู่สุดแสวง
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448
พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448
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1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4981 โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bangkokbank.com
2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุน
้ รายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (Record date)
ล�าดับ

ผู้ถือหุน
้

1

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

2

จ�านวนหุน
้

ร้อยละของจ�านวนหุน
้ ทั้งหมด

448,535,678

23.50

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

98,649,920

5.17

3

ส�านักงานประกันสังคม

85,852,300

4.50

4

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

39,837,220

2.09

5

STATE STREET EUROPE LIMITED

36,715,127

1.92

6

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

34,287,030

1.80

7

THE BANK OF NEW YORK MELLON

32,663,005

1.71

8

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

31,094,920

1.63

9

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,988,223

1.36

10

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400

1.35

ผู้ถือหุ้นอื่น

1,049,529,071

54.97

ยอดรวมทุนในส่วนที่ช�าระแล้ว

1,908,842,894

100.00

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 คือ 98.60%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก�าไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินก�าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรร
เป็นเงินส�ารองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(2) นโยบายของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส�าคัญ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2563 และ ปี 2562

หน่วย: บาท
ล�าดับ

รายชือ
่ คณะกรรมการ

ต�าแหน่ง

2563

2562

11,500,000

10,900,000

1

นายปิติ

สิทธิอ�านวย/1

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2

นายเดชา

ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

3

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช/2

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7,600,000

7,600,000

4

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

7,120,000

7,120,000

5

นายอรุณ

จิรชวาลา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ

7,120,000

7,120,000

6

นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

7,120,000

7,120,000

7

นายอมร

จันทรสมบูรณ์

กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

7,120,000

7,120,000

8

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล/3

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

7,120,000

7,120,000

9

นายพรเทพ

พรประภา

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

7,120,000

7,120,000

10

นายชาญ

โสภณพนิช/4

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

-

7,120,000

11

นางเกศินี

วิฑูรชาติ/5

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7,120,000

7,120,000

12

นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล/6

กรรมการอิสระ กรรมการก�ากับความเสี่ยง
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7,120,000

7,070,000

13

นายศิริ

จิระพงษ์พันธ์/7

กรรมการอิสระ

3,260,000

-

14

นายพิเชฐ

ดุรงคเวโรจน์/8

กรรมการอิสระ

3,260,000

-

15

นายชาติศิริ

โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

16

นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

6,520,000

6,520,000

17

นายชาญศักดิ์

เฟื่องฟู

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

18

นายจรัมพร

โชติกเสถียร

กรรมการบริหาร

6,520,000

6,520,000

นายบุญส่ง

บุณยะสาระนันท์/9

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

6,520,000

4,890,000

นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์/10

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

6,520,000

6,520,000

19
20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : /1 นายปิติ สิทธิอ�านวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/2 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
/3 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
/4 นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
/5 นางเกศินี วิฑูรชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
/6 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/7 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
/8 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
/9 นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
/10 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2563 — 239

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ�าเหน็จ ในปี 2563 รวม 19 ราย เป็นเงิน 128.22 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 รวม 18 ราย
เป็นเงิน 126.54 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) ของผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป ในปี 2563 รวม 18 ราย เป็นเงิน 896.17 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 รวม 15 ราย เป็นเงิน 792.84 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
(ตามนิยามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2563 รวม 69 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม
1,501.62 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน
่ ๆ

ไม่มี
4. การถือหุน
้ ของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2563 กับ ณ วันสิ้นปี 2562
ล�าดับ

รายชือ
่ คณะกรรมการ

หน่วย : หุ้น

ณ วันสิ้นปี 2563

ณ วันสิ้นปี 2562

ผลต่าง

234,941
-

184,941
-

50,000
-

1

นายปิติ
สิทธิอ�านวย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2

นายเดชา
ตุลานันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

71,270
25,380

71,270
25,380

-

3

พลเรือเอกประเจตน์
ศิริเดช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

4

นายโกวิทย์
โปษยานนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

5

นายอรุณ
จิรชวาลา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

6

นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

7

นายอมร
จันทรสมบูรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9,150
1,650

9,150
1,650

-

8

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
ยุคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

23,160
1,700

23,160
1,700

-

9

นายพรเทพ
พรประภา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

10

นางเกศินี
วิฑูรชาติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

11

นายโชคชัย
นิลเจียรสกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2,500
-

2,500
-

-

12

นายศิริ
จิระพงษ์พันธ์ /1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

240 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ล�าดับ

รายชือ
่ คณะกรรมการ

13

นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ /2
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

14

ณ วันสิ้นปี 2563

ณ วันสิ้นปี 2562

หน่วย : หุ้น

ผลต่าง

-

-

นายชาติศิริ
โสภณพนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5,150,200
200,000

4,900,200
400,000

250,000
(200,000)

15

นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5,070
3,790

5,070
3,790

-

16

นายชาญศักดิ์
เฟื่องฟู
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

150,000
-

150,000
-

-

17

นายจรัมพร
โชติกเสถียร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

18

นายบุญส่ง
บุญยะสาระนันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

19

นายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

หมายเหตุ :

/1
/2

-

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2563 ธนาคารและบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีจ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด จ�านวน
25,884,500 บาท
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ
จ�านวน 19,019,674 บาท
2. ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ที่ต้องด�าเนินการโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารเท่านั้น จ�านวน 5,455,000 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกัน
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 1,385,000 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัท
ในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จ�านวน 1,763,742 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกัน
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 6,520,566 บาท
3. ค่าบริการอื่น
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ การบริการให้คา� ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ทีจ่ า่ ยให้แก่บริษทั ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
โดยจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 45,000,000 บาท

รายงานประจำาปี 2563 — 241

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุน
้ กู้ ณ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�าหนด
ไถ่ถอน

จ�านวนเงิน
คงเหลือ

อันดับความน่าเชือ
่ ถือ
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

3.875%

27 กันยายน 2565

800 ล้านUSD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

5.000%

3 ตุลาคม 2566

500 ล้านUSD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.050%

19 มีนาคม 2567

600 ล้านUSD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

4.450%

19 กันยายน 2571

600 ล้านUSD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

9.025%

15 มีนาคม 2572

449.825 ล้านUSD

Baa2/BBB/BB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

3.733%

25 กันยายน 2577

1,200 ล้านUSD

Baa3/ - /BB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

5.000%

-

750 ล้านUSD

Ba1/ - / -

ประเภทของหุน
้ กู้

7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุน
้ ในกิจการต่างๆ ตั้งแต่รอ
้ ยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล�าดับ

ชือ
่ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน
้

อัตราร้อยละของ
จ�านวนหุน
้ ที่จา� หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

จ�านวนหุน
้ ที่ถือ
(หุน
้ )

1

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

ธนาคาร

สามัญ

1,000,000,000

100.00

2

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

INVESTMENT
COMPANY

สามัญ

100,000

100.00

3

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด/1
Bangkok Bank Building, 2nd Floor (Zone B&C), 3rd - 4th Floor
No. 7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002, The People’s Republic of China
Tel. (86-21) 2329-0100 Fax. (86-21) 2329-0168

ธนาคาร

-

-

100.00

4

ธนาคาร พีที เพอร์มาตา ทีบีเค
Gedung World Trade Center II 1st, 2nd, 21st-30th Floor,
Jl.Jend. Sudirman Kav.29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (021) 7728-9928 Fax. (021) 7728-9928

ธนาคาร

สามัญ

27,681,421,384

98.71

5

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ากัด
325 ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

6

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

สามัญ

199,999,997

100.00

242 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ล�าดับ

ชือ
่ บริษัท

จ�านวนหุน
้ ที่ถือ
(หุน
้ )

อัตราร้อยละของ
จ�านวนหุน
้ ที่จา� หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน
้

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,079,057,700

99.91

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,996

75.00

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

2,401,522

59.77

ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายบัตร
และระบบโอนเงิน
รายย่อย
ระหว่างผู้ใช้บริการ
ของระบบ

สามัญ

3,619,676

69.08

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่ง
และให้เช่าซื้อ

สามัญ

899,999

90.00

7

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

8

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855

9

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด/2
226 หมู่ที่ 3 ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

10

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ากัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929

11

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160

12

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291

บริการด้านคอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

13

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด
5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2029-0200

กิจกรรมการจัดท�า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจ
และเครือข่าย)

สามัญ

11,750,000

22.17

14

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

ผลิตและจ�าหน่าย
ท่อเหล็กกล้า

สามัญ

95,603

19.12

15

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

ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน

สามัญ

71,300

14.26

16

บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)/3
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

326

12.34

17

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

ให้เช่าพื้นที่
อาคาร ร้านค้า

สามัญ

574,000

10.00

รายงานประจำาปี 2563 — 243

ล�าดับ

ชือ
่ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน
้

จ�านวนหุน
้ ที่ถือ
(หุน
้ )

อัตราร้อยละของ
จ�านวนหุน
้ ที่จา� หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

18

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6763 โทรสาร 0-2636-1406

เช่าซื้อ

สามัญ

6,340,000

10.00

19

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

สิ่งทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

20

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

การพิมพ์

สามัญ

30,000

10.00

21

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

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

2,000

10.00

22

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ากัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400 โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422

เช่าซื้อ

สามัญ

60,000

10.00

23

บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จ�ากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 1
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860

ให้บริการที่ปรึกษา
และการลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

24

บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ากัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

25

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

บริการ

สามัญ

200,000

10.00

26

ASIA INSURANCE (PHILIPPINES) CORPORATION
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz,
Binondo, Manila, Philippines
โทร. (632) 8241-5201 ต่อ 131 โทรสาร (632) 8241-6257

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

27

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ากัด
199 หมู่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ต�าบลท้ายบ้าน
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

ผลิตและจ�าหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

28

บริษัท แอสแพค จ�ากัด
39 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-4951 ต่อ 2712

น�าเข้า และส่งออก
เคมีภัณฑ์

สามัญ

26,000

10.00

244 — ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ล�าดับ

ชือ
่ บริษัท

จ�านวนหุน
้ ที่ถือ
(หุน
้ )

อัตราร้อยละของ
จ�านวนหุน
้ ที่จา� หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน
้

ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

การบริการการช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

400,000

10.00

400,000

10.00

29

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

30

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)/2
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

31

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

32

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

ALTERNATIVE
INVESTMENT
MANAGEMENT
COMPANY

CLASS B
SHARES

33

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

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

200

10.00

34

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

โรงแรมและภัตตาคาร

สามัญ

200,000

10.00

35

บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

โฮลดิ้งส์

สามัญ

1,200,000

10.00

36

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

พัฒนาอสังหาริมทัพย์

สามัญ

17,584,000

10.00

37

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

ธุรกิจบริการ

PREFERENCE
SERIES A

11,682

11.68

38

บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 หมู่11 ต�าบลบ้านตาล
อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หรือโซล่าร์เซลล์
ผลิต รวมทั้งจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

สามัญ

1,111,111

10.00

39

บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2018-6902

กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย

สามัญ

100

10.00

หมายเหตุ:

/1
/2
/3

ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ�านวนหุ้น
บริษัทล้มละลาย
บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ยังไม่เสร็จการช�าระบัญชี

