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าาททาธุ
่่ ่
ประชุ
ของธนาคารด้
ยคะแนนเสี
งไม่ยนงไม่
นอ้ อ้ ยกว่
ยกว่
าสามในสี
สามในสี
องจ
านวนเสี
งทั้ ยง้ งหมดของ
หมดของ
ววยคะแนนเสี
วยคะแนนเสี
ยยงไม่
นอ้ ายกว่
าสามในสี
่ ข่ ของจ
่ ขานวนเสี
องจ
านวนเสี
ยยงทั
งทั
ประชุ
หุ ้นของธนาคารด้
ประชุ
มมผูผูถ้ ถ้ มือือผูหุหุถ้ ้น้นือของธนาคารด้
้ งหมดของ
มประชุ
และมี
อกเสี
งลงคะแนน
นที
ะยืน่ จน่ ะยื
าขออนุ
าตต่
อ ธปท.
ธปท.
ผูผูถ้ ถ้ ือือผูหุหุถ้ นน้ ือทีทีหุ่เ่เข้น้ ข้าทีาร่ร่่เวข้วมประชุ
าร่ วมประชุ
มมและมี
มและมี
สสิ ทิ ทธิธิสออิ ทอกเสี
ธิออกเสี
ยยงลงคะแนน
ยงลงคะแนน
ก่ก่ออนที
ก่อ่จ่จนที
ะยื
คคาขออนุ
น่ คาขออนุ
ญญาตต่
ญอาตต่
อ ธปท.
กล่ดัางาวกล่
ว รายละเอี
รายละเอี
ดการเข้
โอนหุ
ในเพอร์
าตาเป็
ไปตามสารสนเทศเกี
วกับ่ยบวกับ
่ย่ยวกั
ดัดังงกล่
าว รายละเอี
ยยดการเข้
ยดการเข้
าาซืซื้ อ้ อและรั
าและรั
ซื้ อและรั
บบโอนหุ
บโอนหุ
น้ น้ ในเพอร์
น้ ในเพอร์
มมาตาเป็
มาตาเป็
นนไปตามสารสนเทศเกี
นไปตามสารสนเทศเกี
ธนาคารกร
ุงเทพุงเทพ
ากัดดจ(มหาชน)
(มหาชน)
ทะเบียยทะเบี
นเลขที
0107536000374
ธนาคารกร
ธนาคารกร
ุงเทพ
จจากั
ากัด (มหาชน)
ทะเบี
นเลขที
ยนเลขที
่ ่ 0107536000374
่ 0107536000374
www.bangkokbank.com
333ถนนสี
ถนนสี
เขตบางรั
กรุงกงเทพฯ
เทพฯ
10500
โทรศัพพโทรศั
0-2230-1477-8
โทรสาร
0-2626-4545-6
www.bangkokbank.com
www.bangkokbank.com
333
333 ถนนสี
ลลมม เขตบางรั
ลม เขตบางรั
กก กรุ
กรุงเทพฯ
10500
10500
โทรศั
ท์ท์0-2230-1477-8
พท์ 0-2230-1477-8
โทรสาร
โทรสาร
0-2626-4545-6
0-2626-4545-6
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รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของธนาคาร ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และรายงานความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของธนาคาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการเข้าซื้ อและรับโอน
หุน้ ในเพอร์มาตาดังกล่าว
(2) เรื่ องอื่นๆ
ทั้งนี้ ธนาคารกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ธนาคารได้จดั ให้มีการลงทะเบียนที่ช้ นั 29
จึงใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรื อ หนังสื อมอบฉันทะที่แนบ
มาพร้อมนี้ ซึ่ งได้มีการระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์ โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการ
เข้าร่ วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 2) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียน
ในวันประชุมด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่
อนึ่ง ท่านสามารถส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริ ษทั
ได้ทางอีเมล์ที่ apichart.ramyarupa@bangkokbank.com หรื อทางไปรษณี ย ์ มาที่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ชั้น 25 เลขที่ 333 ถนนสี ล ม แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500 หรื อ ทางโทรสารหมายเลข
0-2231-4890 โดยระบุที่อยูท่ ี่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 11 บัญชี 1

สารสนเทศเกี
สารสนเทศเกี
ย่ วกับรายการได้
ย่ วกับรายการได้
มาซึ่งสิ นมทรั
าซึพ่งสิย์นทรัพย์
ของธนาคารกรุ
ของธนาคารกรุ
งเทพ จากั
งเทพ
ด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
(บัญชี 1)(บัญชี 1)
ที่ประชุมทีคณะกรรมการของธนาคารกรุ
่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุ
งเทพ จากั
งเทพ
ด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”)
(“ธนาคาร”)
ครั้งที่ 1/2563
ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันทีเมื่ ่อวันที่
23 มกราคม
23 มกราคม
2563 ได้2563
มีมติใได้
ห้เมสนอต่
ีมติให้อเสนอต่
ที่ประชุอมทีผู่ปถ้ ระชุ
ือหุมน้ ผูเพืถ้ ่อื พิหุจน้ ารณาและอนุ
เพื่อพิจารณาและอนุ
มตั ิให้ธนาคารเข้
มตั ิให้ธนาคารเข้
าทารายการได้
าทารายการได้
มาซึ่ ง มาซึ่ ง
ทรัพย์สิทรั
นตามรายละเอี
พย์สินตามรายละเอี
ยดดังต่อยไปนี
ดดัง้ ต่อไปนี้
1. วัน เดื
1. อนวันปี เดืทีอ่เกินดปีรายการ
ที่เกิดรายการ
เมื่อวันทีเมื่ 12่อวัธันนทีวาคม
่ 12 ธัน2562
วาคมธนาคารได้
2562 ธนาคารได้
เข้าทาสัญ
เข้ญาซื
าทาสั้ อญขายหุ
ญาซืน้ ้ อโดยมี
ขายหุเน้ งื่อโดยมี
นไขเงื(“สั
่อนไข
ญญาซื
(“สั้ อญขายหุ
ญาซืน้ ้ อ”)ขายหุ น้ ”)
กับ Standard
กับ Standard
Chartered
Chartered
Bank (“สแตนดาร์
Bank (“สแตนดาร์
ดชาร์ เตอร์
ดชาร์
ด ”)เตอร์
และด ”)PTและ
AstraPTInternational
Astra International
Tbk Tbk
่ม ข. จ้ งานวนทั
หุน้ Bank
ใน PTPermata
Bank Permata
(“แอสทร่(“แอสทร่
า”) เพื่อเสนอซื
า”) เพื่อ้ อเสนอซื
หุ น้ กลุ้ อ่มหุข.น้ กลุ
จานวนทั
หมด 24,991,429,332
หุน้ ใน PT
Tbk Tbk
้ งหมด 24,991,429,332
าตา”) จากสแตนดาร์
ดชาร์
เตอร์ ดและแอสทร่
ส่ วนร้89.12
อยละของหุ
89.12น้ ทีของหุ
(“เพอร์ม(“เพอร์
าตา”) มจากสแตนดาร์
ดชาร์เตอร์
ดและแอสทร่
า คิดเป็ นาสัคิดดส่เป็วนนร้สัอดยละ
่ออกน้ ที่ออก
ายได้
าหน่
แล้าวยได้
ทั้งหมดของเพอร์
แล้วทั้งหมดของเพอร์
มาตา (“ธุมราตา
กรรม”)
(“ธุรกรรม”)
โดยการเข้
โดยการเข้
าทาธุรกรรมดั
าทาธุรงกรรมดั
กล่าวได้งกล่
รับาความ
วได้รับความ
และจ
และจาหน่
เห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคาร
เห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคาร
ตามมติขตามมติ
องที่ประชุ
ของทีมคณะกรรมการ
่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 12/2562
ครั้งที่ 12/2562
เมื่อ เมื่อ
วันที่ 11วัธันนทีวาคม
่ 11 ธัน2562
วาคม 2562
2. คู่สัญ2.ญาที
คู่สเ่ ักีญย่ ญาที
วข้ อเ่ งกีย่ วข้ อง
ผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อ

ธนาคารธนาคาร

ผูข้ าย ผูข้ าย

สแตนดาร์
สแตนดาร์
ดชาร์เตอร์
ดชาร์
ดและแอสทร่
เตอร์ดและแอสทร่
า
า

ความสัมความสั
พันธ์ มพันธ์

ผูข้ ายทั้งผูสองรายไม่
ข้ ายทั้งสองรายไม่
ได้เป็ นบุไคด้คลที
เป็ นบุ่เกีค่ยคลที
วโยงกั
่เกี่ยนวโยงกั
ของธนาคารตามค
นของธนาคารตามค
านิยาม านิยาม
ของประกาศคณะกรรมการก
ากับตลาดทุ
ที่ ทจ.น21/2551
เรื่ อง หลัเรืก่ อเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการก
ากับนตลาดทุ
ที่ ทจ. 21/2551
ง หลักเกณฑ์
การทารายการที
่เกี่ยวโยงกั
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
กทรัพย์กทรัพย์
การทารายการที
่เกี่ยนวโยงกั
นและประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ
มูลและการปฏิ
บตั ิการของบริ
ษทั
แห่ งประเทศไทย
เรื่ องดเผยข้
การเปิอดเผยข้
อมูลและการปฏิ
บตั ิการของบริ
ษทั
น พ.ศ.และที
2546่แก้และที
จดทะเบีจดทะเบี
ยนในรายการที
่เกี่ยวโยงกั
พ.ศ. 2546
ไขเพิ่แ่มก้เติไขเพิ
ม ่มเติม
ยนในรายการที
่เกี่ยนวโยงกั

น้ ที่ซ้ื อขาย
หุ น้ ที่ซ้ื อหุขาย

กลุ่ม ข. มในเพอร์
มาตา จ้ งานวนทั
หุน้ กลุ่มหุข.น้ ในเพอร์
าตา จานวนทั
หมด 24,991,429,332
หุน้ คิดเป็หุน้ สัคิดดส่เป็วนสัดส่ วน
้ งหมด 24,991,429,332
ร้อยละ 89.12
่ออกและจ
าหน่ายได้
แล้าวยได้
ทั้งหมดของเพอร์
มาตา มาตา
ร้อยละของหุ
89.12น้ ทีของหุ
น้ ที่ออกและจ
าหน่
แล้วทั้งหมดของเพอร์
่ม ข.านวน
โดยสแตนดาร์
ดชาร์ เตอร์
ดและแอสทร่
าจะขายหุาจะขายหุ
น้ กลุ่ม ข.น้ กลุ
เป็ นจ
โดยสแตนดาร์
ดชาร์
เตอร์ ดและแอสทร่
เป็ นจานวน
รายละ 12,495,714,666
หุ น้ คิดเป็หุน้ สัคิดดส่เป็วนนร้สัอดยละ
ที่ออกน้ ที่ออก
รายละ 12,495,714,666
ส่ วนร้44.56
อยละของหุ
44.56น้ ของหุ
และจาหน่
ายได้
แล้าวยได้
ทั้งหมดของเพอร์
มาตาให้มแาตาให้
ก่ธนาคาร
และจ
าหน่
แล้วทั้งหมดของเพอร์
แก่ธนาคาร

3. ลักษณะโดยทั
่วไปของรายการ
3. ลักษณะโดยทั
่วไปของรายการ
ลักษณะทั
ลักว่ ษณะทั
ไปของรายการ
ว่ ไปของรายการ
ธนาคารจะซื
ธนาคารจะซื
กลุ่ม ข. ในเพอร์
มาตาจานวนทั
มาตาจ้ งานวนทั
หมด 24,991,429,332
หุน้ คิดเป็หุน้ สัคิดดส่เป็วนนร้สัอดยละ
ส่ วนร้89.12
อยละ 89.12
้ อหุน้ กลุ้ อ่มหุข.น้ ในเพอร์
้ งหมด 24,991,429,332
ของหุ น้ ทีของหุ
่ออกและจ
น้ ที่ออกและจ
าหน่ายได้
าหน่
แล้าวยได้
ทั้งหมดของเพอร์
แล้วทั้งหมดของเพอร์
มาตา จากสแตนดาร์
มาตา จากสแตนดาร์
ดชาร์เตอร์
ดชาร์
ดและแอสทร่
เตอร์ดและแอสทร่
า โดยมี า โดยมี
่ ี่ 1.77
มูลค่าตามที
มูลค่่ตากลงร่
ตามทีว่ตมกั
กลงร่
นอยูวทมกั
นอยูเท่
ท่ ี่ า1.77
ของมู
เท่ลา ค่ของมู
าทางบั
ลค่ญาชีทางบั
ของเพอร์
ญชีของเพอร์
มาตา (โดยอยู
มาตา (โดยอยู
ภ่ ายใต้เงืภ่ ่อายใต้
นไขการ
เงื่อนไขการ
่ยวข้อ่เง)กี่ยดัวข้งนัอ้ นง) หากค
ปรับปรุ งปรัราคาที
บปรุ ่งเกีราคาที
ดังนั้นานวณตามมู
หากคานวณตามมู
ลค่าทางบั
ลค่ญาชีทางบั
ของเพอร์
ญชีของเพอร์
มาตา ณมวัาตา
นที่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กันยายน
าธุ รกรรมเบื
2562 ราคาซื
2562้ อราคาซื
ขายหุ ้นอขายหุ
เบื้องต้้นนเบืจะอยู
1,498ท่ รูี่ 1,498
เปี ยต่อรูหุเปี้นยต่และมู
อหุ ้นลค่และมู
ลค่าธุ รกรรมเบื
้ องต้นจะอยู
้ องต้ท่ นี่ จะอยู
้ องต้ท่ นี่ จะอยูท่ ี่

งสื อมเชิวิญสามั
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้
- หน้า 3 ของ
63า-3 ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 1

37,430,974 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 81,019 ล้านบาท1 โดยประมาณ)
ราคาซื้ อขายหุ ้นที่ธนาคารจะต้องชาระในการเข้าซื้ อหุ ้นจานวนร้อยละ 89.12 ของหุ ้นทั้งหมดใน
เพอร์มาตาจะถูกคานวณอีกเป็ นครั้งสุ ดท้ายโดยอ้างอิงอัตรา 1.77 เท่า ของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา
ตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินฉบับล่าสุ ดที่ออกก่อนวันที่การเข้าทาธุรกรรมแล้วเสร็ จ (โดยอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขการปรับปรุ งราคาที่เกี่ยวข้อง)
สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ าจะขายหุน้ กลุ่ม ข. เป็ นจานวนรายละ 12,495,714,666 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 44.56 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาให้แก่ธนาคาร ซึ่ งธนาคาร
คาดว่า การเข้าทาธุรกรรมจะแล้วเสร็ จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การได้รับอนุญาต
ที่เกี่ยวข้องและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ น้ ได้ครบถ้วน และภายหลัง
การเข้าทาธุรกรรมแล้วเสร็ จ ธนาคารจะต้องดาเนินการทาคาเสนอซื้ อเพื่อเสนอซื้ อหุ น้ ของเพอร์ มาตา
ในส่ วนที่เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น (Mandatory Tender Offer) คิดเป็ นร้อยละ 10.88 ของหุน้
ทั้งหมดของเพอร์ มาตา ในราคาที่กาหนดตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซี ย
(“IDX”) ซึ่ งจะต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ธนาคารได้ตกลงจ่ายให้กบั สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ดและแอสทร่ า
ในการนี้ ธนาคารจะดาเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารเพื่อกาหนดราคาซื้ อ
ขายสุ ดท้ายสาหรับธุรกรรมนี้ และคาดว่าจะประกาศราคาซื้ อขายสุ ดท้ายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป ทั้งนี้ ราคาซื้ อขายสุ ดท้ายจะ
ชาระในรู ปของเงินสด และราคาซื้ อขายสุ ดท้ายสาหรับธุรกรรมนี้จะอ้างอิงกับงบการเงินของเพอร์มาตา
ฉบับล่าสุ ดที่ออกก่อนวันที่การเข้าทาธุรกรรมแล้วเสร็ จ ซึ่ งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่เงื่อนไขบังคับ
ก่อนทุกประการสาเร็ จลง โดยหากคานวณราคาซื้ อขายของธุ รกรรมนี้ โดยอ้างอิงงบการเงิน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้ราคาซื้ อขายหุ ้นเบื้ องต้นเท่ากับ 1,498 รู เปี ยต่อหุน้ และมูลค่า
ธุรกรรมเบื้องต้นจะอยูท่ ี่ 37,430,974 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 81,019
ล้านบาท โดยประมาณ) อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ธนาคารซื้ อหุ น้ เพอร์มาตาจากสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด
และแอสทร่ าในสัดส่ วนร้อยละ 89.12 ของหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาแล้ว
ธนาคารจะต้องทาการเสนอซื้ อหุ น้ ส่ วนที่เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น (Mandatory Tender Offer)
และอาจได้มาซึ่ งหุ น้ ทั้งหมดของเพอร์มาตาในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
แล้วทั้งหมดของเพอร์ มาตา ซึ่ งหากธนาคารได้มาซึ่ งหุน้ ทั้งหมดของเพอร์มาตาในสัดส่ วนร้อยละ
100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด จะทาให้มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นเท่ากับ 42,001,080
ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ 90,911 ล้านบาท โดยประมาณ) ดังนั้น
มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นโดยอ้างอิงตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะอยูใ่ นช่วง 37,430,974
ล้านรู เปี ย ถึง 42,001,080 ล้านรู เปี ย
นอกจากนี้ ราคาซื้ อขายสุ ดท้ายอาจแตกต่างจากช่วงราคาข้างต้นได้ ขึ้นอยูก่ บั การปรับเปลี่ยนมูลค่า
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้ อขายหุน้ (โปรดพิจารณาส่ วนที่ 6 ประกอบ)
ภายใต้การเข้าทาธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะได้มาซึ่ ง PT Sahabat Finansial Keluarga (Sahabat) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยซึ่ งถือหุน้ โดยเพอร์มาตาร้อยละ 99.998 อีกด้วย

1

ธนาคารใช้อตั ราแลกเปลี่ยน 1 บาท ต่อ 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รู เปี ย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ในการคานวณมูลค่าของธุรกรรมที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 4 ของ 63 -

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 11 บัญชี 1

ขนาดรายการ
ขนาดรายการ
ธนาคารได้
าการคานวณขนาดรายการของธุ
การคานวณภายใต้
หลักในเกณฑ์ใน
ธนาคารได้
ทาการคทานวณขนาดรายการของธุ
รกรรมนีร้ ตกรรมนี
ามเกณฑ์
การคานวณภายใต้
หลักเกณฑ์
้ ตามเกณฑ์
่ยวกับมการได้
่ยวกับการได้
การทารายการเกี
าหรื าอยไปซึ
จาหน่่ งาทรั
ยไปซึ
สินที่กาหนดไว้
เกณฑ์างอิ
โดยอ้
การทารายการเกี
าหรื อจมาหน่
พย์่ สงทรั
ิ นทีพ่กย์าหนดไว้
4 เกณฑ์4โดยอ้
ง างอิง
นของธนาคารและงบการเงิ
นของเพอร์
่ 30 กัน2562
ยายนซึ่ ง2562
ซึ่ งมีรยายละเอี
งบการเงิงบการเงิ
นของธนาคารและงบการเงิ
นของเพอร์
มาตา ณมวัาตา
นที่ ณ30วักันนทียายน
มีรายละเอี
ด ยด
โดยสรุ ปโดยสรุ
ดังนี้ ปดังนี้
งบการเงินงบการเงิ
รวมของนรวมของ งบการเงิงบการเงิ
นรวมฉบันบรวมฉบับ
เพอร์มาตาเพอร์มาตา
สอบทานของธนาคาร
สอบทานของธนาคาร
หน่วย: ล้หน่
านบาท
วย: 1/ล้านบาท1/
สาหรับงวดเก้
สาหรัาบเดืงวดเก้
อนสิ้ นาสุเดืดอนสิ้ นสสุาหรั
ด บงวดเก้
สาหรัาบเดืงวดเก้
อนสิ้ นาสุเดืดอนสิ้ นสุ ด
30 กันยายน
30 กั2562
นยายน 2562 30 กันยายน
30 กั2562
นยายน 2562
สิ นทรัพย์สิรนวมทรัพย์รวม
335,669.99
335,669.99
3,228,091.79
3,228,091.79
สิ นทรัพย์สิไนม่ทรั
มีตพวั ตน
ย์ไม่มีตวั ตน
1,090.48 1,090.48
1,792.38 1,792.38
หนี้สินรวม
หนี้สินรวม
284,307.58
284,307.58
2,797,653.75
2,797,653.75
ส่ วนของผูส่ถ้วือนของผู
หุน้ ส่ วถ้ นน้
ือหุอน้ ยส่ วนน้อย
0.02 0.02
259.76 259.76
2/
2/
สิ นทรัพย์สิทนี่มทรั
ีตวั พตนสุ
ย์ที่มทีตธิวั (NTA)
ตนสุ ทธิ (NTA)
50,271.9150,271.91
428,385.90
428,385.90
จานวนหุจน้ านวนหุ
ที่ออกและช
น้ ที่อาระแล้
อกและช
ว (หุ
าระแล้
น้ ) ว (หุน้ )
28,042,739,205
28,042,739,205
1,908,842,894
1,908,842,894
3/
3/
กาไรสุ ทธิกาไรสุ ทธิ
3,246.14 3,246.14
35,914.8935,914.89
หมายเหตุหมายเหตุ
: 1/อัต: ราแลกเปลี
1/อัตราแลกเปลี
่ยนที่ใช้ในการค
่ยนที่ใช้านวณ
ในการค
1 บาท
านวณเท่1ากับาท
บ 462
เท่ารูกัเปีบย462
และรู เ1ปี ดอลลาร์
ย และ 1สดอลลาร์
หรัฐฯ เท่สหรั
ากับฐฯ เท่ากับ
13,999 รู เ13,999
ปี ย อ้างอิรู เงปีจากอั
ย อ้างอิ
ตราแลกเปลี
งจากอัตราแลกเปลี
่ยน ณ วัน่ยทีน่ 11ณ ธัวันวาคม
ที่ 11 ธั2562
นวาคม 2562
2/ สิ นทรั2/
พย์สิทนี่มทรั
ีตวั พตนสุ
ย์ที่มทีตธิวั (Net
ตนสุTangible
ทธิ (Net Tangible
Assets: NTA)
Assets:คานวณจากสิ
NTA) คานวณจากสิ
นทรัพย์รนวมหั
ทรัพกด้ย์รววมหั
ยสิ นกทรัด้วพยสิ
ย์ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนไม่หนี
มีต้ สวั ิตน
นรวม
หนีและส่
วนได้
และส่
เสี ยวทีนได้
่ไม่มเสีีอยานาจควบคุ
ที่ไม่มีอานาจควบคุ
ม
ม
้ สินรวม
3/ กาไร (ขาดทุ
3/ กาไรน)(ขาดทุ
สุ ทธิ (เฉพาะส่
น) สุ ทธิ (เฉพาะส่
วนที่เป็ นของผู
วนที่เป็ถ้ ือนหุของผู
น้ ของธนาคาร)
ถ้ ือหุน้ ของธนาคาร)
ในรอบระยะเวลา
ในรอบระยะเวลา
12 เดือน 12 เดือน
ย้อนหลังย้อนหลัง

(ก) คานวณตามเกณฑ์
(ก) คานวณตามเกณฑ์
มูลค่าสิ นมทรั
ูลค่พาสิย์นททรั
ี่มีตพวั ตนสุ
ย์ที่มีตทวั ธิตนสุ
(NTA)
ทธิ (NTA)
ขนาดรายการ
ขนาดรายการ= NTA =ของเพอร์
NTA ของเพอร์
มาตา x มสัาตา
ดส่ วxนของหุ
สัดส่ วนของหุ
น้ ของเพอร์
น้ ของเพอร์
มาตาที่ไมด้าตาที
มา x ่ไ100
ด้มา x 100
NTA ของธนาคาร
NTA ของธนาคาร

= 50,271.91
= 50,271.91
x 100%xx100%
100 x 100
428,385.90
428,385.90
= 11.74%
= 11.74%

(ข) คานวณตามเกณฑ์
กาไรสุ ทกธิาไรสุ ทธิ
(ข) คานวณตามเกณฑ์
ขนาดรายการ
ขนาดรายการ= กาไรสุ=ทกธิาไรสุ
ของเพอร์
ทธิของเพอร์
มาตา x สัมดาตา
ส่ วxนของหุ
สัดส่ วนของหุ
น้ ของเพอร์
น้ ของเพอร์
มาตาที่ไมด้าตาที
มา x ่ไ100
ด้มา x 100
กาไรสุ ทกธิาไรสุ
ของธนาคาร
ทธิของธนาคาร

= 3,246.14
= 3,246.14
x 100%xx100%
100 x 100
35,914.89
35,914.89
= 9.04%= 9.04%

(ค) คานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ
(ค) คานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ
่ งตอบแทน
่ งตอบแทน
ขนาดรายการ
ขนาดรายการ= มูลค่า=รวมของสิ
มูลค่ารวมของสิ
x 100 x 100
่ งตอบแทน
่ งตอบแทน
สิ นทรัพย์สิรนวมของธนาคาร
ทรัพย์รวมของธนาคาร

= 90,911.48
= 90,911.48
x 100 x 100
3,228,091.79
3,228,091.79
= 2.82%= 2.82%

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้
- หน้า 5 ของ
63า-5 ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 1

(ง) คานวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการทารายการด้วยเงินสด
ตารางสรุ ปการคานวณขนาดรายการ
ลาดับ
1
2
3
4

หลักเกณฑ์
เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุ ทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ขนาดรายการ
11.74%
9.04%
2.82%
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการทา
รายการด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม
2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรี ยกว่า “หลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน”) การเข้าทาธุ รกรรมครั้งนี้ มีขนาดของรายการคิดเป็ นร้อยละ 11.74 เมื่อ
คานวณภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารจะได้มาซึ่ งหุ น้ ในเพอร์มาตาทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของ
หุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จากการซื้ อหุ น้ ภายใต้สัญญาซื้ อขายหุน้ และการทาคาเสนอซื้ อ
หุน้ ส่ วนที่เหลือทั้งหมดจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น (Mandatory Tender Offer) ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง) โดย
เป็ นการคานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ซึ่ งส่ งผลให้มีมูลค่ารายการสูงสุ ดเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การคานวณขนาดรายการอื่นทั้งหมดภายใต้หลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวกับการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ซึ่ งในกรณี น้ ี ธุรกรรมมีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
นอกจากนี้ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) ในการเข้าทาธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะต้องยืน่ คาขอต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) เพื่อขออนุมตั ิการทาธุรกรรม โดยธนาคารจะต้องได้รับการอนุมตั ิการเข้าทา
ธุรกรรมจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารด้วยมติไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ก่อนที่จะยืน่ คาขออนุมตั ิต่อ ธปท. ดังกล่าว
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทซี่ ื้อ - เพอร์ มาตา
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, JAKARTA
SELATAN, 12920, Indonesia
+62-21-5237788
+62-21-5237244
https//:www.permatabank.com
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 11 บัญชี 1

ข้อมูลรายละเอี
ข้อมูลรายละเอี
ยดธุรกิจยของเพอร์
ดธุรกิจของเพอร์
มาตา มาตา
เพอร์นมธนาคารพาณิ
าตาเป็ นธนาคารพาณิ
ย์ช้ นั นาของประเทศอิ
ปี พ.ศ.ประกอบกิ
2498 ประกอบกิ
เพอร์ มาตาเป็
ชย์ช้ นั นชาของประเทศอิ
นโดนีเซีนยโดนี
ก่อตัเซี้ งเมืย ก่่ออปี ตัพ.ศ.
จการ จการ
้ งเมื่อ2498
การธนาคารโดยมี
ภัณฑ์และการให้
การด้านการธนาคารอย่
มีลกู อค้ยารายย่อย
การธนาคารโดยมี
ผลิตภัณผฑ์ลิแตละการให้
บริ การด้บารินการธนาคารอย่
างเต็มรู ปางเต็
แบบมรูมีปลแบบ
กู ค้ารายย่
าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่
าองค์กรรวมมากกว่
3.5 ล้าเพอร์
นรายมาตาได้
เพอร์มราตาได้
ลูกค้าธุรลูกิกจค้ขนาดกลางและขนาดย่
อม และลูอมกค้และลู
าองค์กกค้รรวมมากกว่
า 3.5 ล้าานราย
ับ รับ
การจดทะเบี
ยนในตลาดหลั
พย์แห่งประเทศอิ
่ 30 กั2562
นยายนเพอร์
2562
เพอร์มาตา
การจดทะเบี
ยนในตลาดหลั
กทรัพย์แกห่ทรังประเทศอิ
นโดนีเซีนยโดนี
โดยเซีณยวัโดย
นที่ ณ30วักันนทียายน
มาตา
มีสานักงานรวม
ง (ซึง่ งสรวมถึ
สานักงานสาขาและสาขาเคลื
นที่ อ่)งบริ
มีเครืการเบิ
่ องบริกก-ถอน
ารเบิก-ถอน
มีสานักงานรวม
332 แห่ง332
(ซึ่ งแห่
รวมถึ
านักงงานสาขาและสาขาเคลื
่อนที่) มี่อเครื
่ 30 กันยายน
นสดอัติ ต(เอที
โนมัเอ็ตมิ (เอที
ม) รวม
อง ทัว่ ประเทศอิ
เงินสดอัเงิตโนมั
) รวมเอ็989
เครื่ อ989
งในเครื62่ อเมืงใน
อง62
ทัว่ เมืประเทศอิ
นโดนีเซีนยโดนี
และเซีณยวัและ
นที่ ณ
30วักันนทียายน
2562
เพอร์เงิมนาตามี
ิ นเชื่อจ108
านวน
108านรู
ล้าเนล้
นรูยเปีบเท่
ย (เที
พันล้านดอลลาร์
2562 เพอร์
มาตามี
ให้สเิ นงินเชืให้
่อจสานวน
ล้านล้
ปี ยา(เที
ากัยบบเท่
7.6าพักับนล้7.6
านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
2
2
โดยประมาณ)
โดยประมาณ)
มีเงินรับมีฝากจ
เงินรัานวน
บฝากจ120
านวน
ล้านล้
120านรู
ล้าเนล้
ปี ยา(เที
นรูยเปีบเท่
ย (เที
ากัยบบเท่
8.5ากับ 8.5
หรื อ 234,000
หรื อ 234,000
ล้านบาทล้านบาท
2
2
และมีพนัและมี
กงานรวมทั
พนักงานรวมทั
พันล้านดอลลาร์
พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรืหรัอฐ259,000
ฯ หรื อ 259,000
ล้านบาทล้าโดยประมาณ)
นบาท โดยประมาณ)
้ งสิ้ น 7,670
้ งสิ้ นคน7,670 คน
ทุนของเพอร์
ทุนของเพอร์
มาตาในปั
มาตาในปั
จจุบนั (ณ
จจุวับนนั ที(ณ
่ 30วักันนทียายน
่ 30 กัน2562)
ยายน 2562)
 ทุนจดทะเบี
 ทุนจดทะเบี
ยน: 12,500,000,000,000
ยน: 12,500,000,000,000
รู เปี ย รู เปี ย
 ทุนที่ออกและช
ทุนที่ออกและช
าระแล้วาระแล้
: 3,837,985,296,375
ว: 3,837,985,296,375
รู เปี ย รู เปี ย
 มูลค่าต่อมูล
1 ค่หุาน้ ต่:อหุ1น้ หุประเภท
น้ : หุน้ ประเภท
ก. 12,500
ก. รู12,500
เปี ย หุรูน้ เปีประเภท
ย หุน้ ประเภท
ข. 125 รูข.เปี125
ย รู เปี ย
คณะกรรมการของเพอร์
คณะกรรมการของเพอร์
มาตา (ณมาตา
วันที(ณ
่ 20วัมกราคม
นที่ 20 มกราคม
2563) 2563)
 ประธานกรรมการ:
 ประธานกรรมการ:
Mr. Sebastian
Mr. Sebastian
Ramon Ramon
Arcuri Arcuri
 รองประธานกรรมการ:
 รองประธานกรรมการ:
Mr. Suparno
Mr. Suparno
DjasminDjasmin
 กรรมการ:
 กรรมการ:
Mr. Mark
Mr.Spencer
Mark Spencer
Greenberg
Greenberg
 กรรมการ:
 กรรมการ:
Mr. Ian Mr.
Charles
Ian Charles
Anderson
Anderson
 กรรมการรอิ
 กรรมการรอิ
สระ: Mr.สระ:
David
Mr.Allen
DavidWorth
Allen Worth
 กรรมการอิ
 กรรมการอิ
สระ: Mr.สระ:
Haryanto
Mr. Haryanto
Sahari Sahari
 กรรมการอิ
 กรรมการอิ
สระ: Mr.สระ:
Zulkifli
Mr. Zulkifli
Zaini Zaini
 กรรมการอิ
 กรรมการอิ
สระ: Mr.สระ:
Rahmat
Mr. Rahmat
Waluyanto
Waluyanto
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
หารของเพอร์
หารของเพอร์
มาตา (ณมาตา
วันที(ณ
่ 20วัมกราคม
นที่ 20 มกราคม
2563) 2563)
 ประธานกรรมการบริ
 ประธานกรรมการบริ
หาร: Mr.หาร:
Ridha
Mr.DM
Ridha
Wirakusumah
DM Wirakusumah
 ผูอ้ านวยการฝ่
 ผูอ้ านวยการฝ่
ายเทคโนโลยี
ายเทคโนโลยี
และปฏิบและปฏิ
ตั ิการ:บMr.
ตั ิการ:
Abdy
Mr.Dharma
Abdy Dharma
SaliminSalimin
 ผูอ้ านวยการฝ่
 ผูอ้ านวยการฝ่
ายการเงิายการเงิ
น: Ms. Lea
น: Ms.
Setianti
Lea Setianti
Kusumawijaya
Kusumawijaya
 ผูอ้ านวยการฝ่
 ผูอ้ านวยการฝ่
ายธนบดีายธนบดี
ธนกิจ: Mr.
ธนกิDarwin
จ: Mr. Darwin
WibowoWibowo
 ผูอ้ านวยการฝ่
 ผูอ้ านวยการฝ่
ายกฎหมายและการก
ายกฎหมายและการก
ากับดูแลกิ
ากัจบการ:
ดูแลกิMs.
จการ:
Dhien
Ms.Tjahajani
Dhien Tjahajani
 ผูอ้ านวยการหน่
 ผูอ้ านวยการหน่
วยธุรกิจวชาริ
ยธุรอกิะฮ์จชาริ
: Mr.อะฮ์
Herwin
: Mr. Herwin
Bustaman
Bustaman
 ผูอ้ านวยการฝ่
 ผูอ้ านวยการฝ่
ายสิ นเชืายสิ
่อรายย่
นเชือ่อย:รายย่
Ms.อDjumariah
ย: Ms. Djumariah
Tenteram
Tenteram
 ผูอ้ านวยการฝ่
 ผูอ้ านวยการฝ่
ายทรัพยากรบุ
ายทรัพคยากรบุ
คล: Mr.คคล:
Dayan
Mr.Sadikin
Dayan Sadikin

2

2
ธนาคารใช้
ธนาคารใช้
อตั ราแลกเปลี
อตั ราแลกเปลี
่ยน 1 บาท่ยนต่อ1 463
บาทรูต่เปีอย463
และรู เ1ปีดอลลาร์
ย และ 1สดอลลาร์
หรัฐฯ ต่สอหรั14,179
ฐฯ ต่อรู เ14,179
ปี ย จากข้
รู เอปี มูยลจากข้
ณ วัอนมูทีล่ 30ณกัวันยายน
ที่ 30 กั2562
นยายน
ใน 2562 ใน
การคานวณมู
การคลานวณมู
ค่าเงินให้ลค่สิานเงิเชืน่ให้
อและเงิ
สิ นเชืน่อรัและเงิ
บฝากของเพอร์
นรับฝากของเพอร์
มาตาที่ปรากฏในรายงานฉบั
มาตาที่ปรากฏในรายงานฉบั
บนี้
บนี้

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้
- หน้า 7 ของ
63า-7 ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 1

ผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
1
2
3

จานวนหุน้
มูลค่า
%
กลุ่ม ก.
กลุ่ม ข.
กลุ่ม ก.
กลุ่ม ข.
แอสทร่ า
- 12,495,714,666
- 1,561,964,333,250 44.56
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
- 12,495,714,666
- 1,561,964,333,250 44.56
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
26,880,234 3,024,429,639 336,002,925,000 378,053,704,875 10.88
รวมจานวนหุน้
26,880,234 28,015,858,971 336,002,925,000 3,501,982,371,375 100.00
Saham Dalam Portfolio
- 69,296,117,629
- 8,662,014,703,625 71.00
ชื่อ

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ3
งบแสดง
ฐานะการเงิน
สิ นเชื่อรวม
สิ นทรัพย์รวม
เงินฝากรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้จากการดาเนินงานรวม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

9 เดือน 2562
108,407
155,080
120,230
23,729

พันล้าน
(รู เปี ย)
2561
107,411
152,893
118,135
22,452

9 เดือน 2562
4,107
5,607
(712)
(3,432)
1,093

พันล้าน
(รู เปี ย)
2561
5,400
7,361
(1,676)
(4,466)
901

2560 9 เดือน 2562
98,615
234
148,318
335
111,288
259
21,511
51

พันล้าน
(บาท)
2561
232
330
255
48

2560
213
320
240
46

2560 9 เดือน 2562
5,224
8.9
8,580
12.1
(3,127)
(1.5)
(4,502)
(7.4)
748
2.4

พันล้าน
(บาท)
2561
11.7
15.9
(3.6)
(9.6)
1.9

2560
11.3
18.5
(6.7)
(9.7)
1.6

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
การทาธุรกรรมในครั้งนี้ มีการตกลงกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทนในอัตรา 1.77 เท่า ของมูลค่าทางบัญชี
ของเพอร์มาตา (ซึ่ งอาจมีการปรับปรุ งเพิ่มเติม) ดังนั้น หากคานวณโดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ
เพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นสาหรับการเข้าซื้ อหุน้ จานวนร้อยละ 89.12
ของหุ น้ ทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยูท่ ี่ 37,430,974 ล้านรู เปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรื อ 81,019 ล้านบาท4 โดยประมาณ)
3
4

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญได้รับการแปลงเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 บาท ต่อ 463 รู เปี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ธนาคารใช้อตั ราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รู เปี ย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รู เปี ย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ใน
การคานวณมูลค่าของธุรกรรม

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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7. เหตุผลในการเข้ าทาธุรกรรม











การเข้าซื้ อกิจการของเพอร์มาตาครั้งนี้ ทาให้ธนาคารเข้าถึงตลาดอินโดนีเซี ยซึ่ งเป็ นประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยนที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจานวน 1.04
ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ5 มีประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทางาน
ที่มีอายุนอ้ ยจานวนมาก และมีจานวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสู งที่ เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซี ยยังมีอตั ราการเริ่ มใช้งานระบบดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว มีอตั รา
การเติบโตของสิ นเชื่อที่สูง6 นอกจากนี้ ยังมีประชากรที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การของธนาคารใดๆ อีก
เป็ นจานวนมาก7
ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระหว่างประเทศของธนาคารซึ่ งมุ่งพัฒนาไปสู่ การเป็ นธนาคาร
ชั้นนาของภูมิภาค ซึ่ งมีการดาเนินกิจการในบรรดาตลาดหลักในภูมิภาคอาเซี ยน
เพื่อสร้างแพลตฟอร์ มพื้นฐานที่แข็งแกร่ งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ผ่านธนาคารที่มีขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ
ทาให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ เพิม่ มากขึ้นจากการควบรวมกันทางธุรกิจและ
การเงินภายในภูมิภาคอาเซี ยน
ทาให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดที่มีอตั ราการเติบโตสูงได้มากยิง่ ขึ้น
เป็ นการผนึกกาลังร่ วมกันที่สาคัญโดยใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายและความเชี่ยวชาญของ
ธนาคารในฐานะธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี ยนแห่งหนึ่ง
เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศสาหรับธุรกิจสัญชาติไทย
ทั้งนี้ การลงทุนของไทยในอินโดนีเซี ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ต่อปี ตั้งแต่ปี 25518
นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจของลูกค้าในประเทศอื่นๆ ที่มีความ
สนใจในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซี ยอีกด้วย
ช่วยเพิ่มกาไรต่อหุ น้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ของธนาคารสาหรับปี บัญชี
2563 ได้ทนั ที (หากธุรกรรมแล้วเสร็ จภายในปี 2563) และคาดว่าจานวนเงินกองทุนของ
ธนาคารภายหลังการเข้าซื้ อหุ น้ ครั้งนี้จะยังคงแข็งแกร่ งต่อไป

8. แหล่งที่มาของเงินทุน
ในการเข้าทาธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้ท้ งั แหล่งเงินทุนภายในของธนาคาร และแหล่งเงินทุน
ที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิม่ ทุนเพื่อ
นาเงินที่ได้มาซื้ อหุน้ ในครั้งนี้โดยเฉพาะแต่อย่างใด
9. เงือ่ นไขในการทาธุรกรรมให้ สาเร็จ
ธุรกรรมครั้งนี้จะสาเร็ จได้กต็ ่อเมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญา
ซื้ อขายหุน้ อย่างครบถ้วนทุกประการ หรื อได้มีการยกเว้นในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

5

ข้อมูลสาหรับปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor

6
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 15 จากข้อมูลสถิติของ Bank Indonesia
7
ประชากรที่ยงั มิได้ใช้บริ การของธนาคารใดๆ จานวน 84.4 ล้านคน ณ ปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor
8

จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาจานวนเงินลงทุนจากไทยไปยังประเทศอินโดนีเซี ยในทุกภาคธุรกิจ

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

สารสนเทศเกีย่ วกับรายการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์
ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (บัญชี 2)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้ บัญชี 1
ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (บัญชี 1)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบนั เป็ นหนึ่งในธนาคารชั้นนาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์รวม 3,228,092 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 ธนาคารเป็ นผูน้ าในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย โดยธนาคารมีสานักธุรกิจและสานักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง
ธนาคารมีสาขาภายในประเทศรวม 1,148 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ นับเป็ นหนึ่งในธนาคาร
ที่มีเครื อข่ายสาขาครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบนั ธนาคารมีจานวนลูกค้าประมาณ 17 ล้านบัญชี
ซึ่ งเป็ นหนึ่งในธนาคารที่มีฐานลูกค้าเงินฝากใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารมีเครื อข่าย
ในต่างประเทศ 31 แห่ ง ในประเทศกัมพูชา จีน อินโดนี เซี ย ฮ่องกง ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซี ย เมียนมา
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กาและเวียดนาม จึงนับได้วา่ ธนาคารมีเครื อข่าย
ในต่างประเทศครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ไทย ทาให้ธนาคารสามารถกระจายการ
ลงทุนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และเปิ ดรับโอกาสการเติบโตในเอเชียตะออกเฉี ยงใต้
ธนาคารจาแนกการดาเนินธุรกิจเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ารายกลาง ธุรกิจลูกค้า
รายปลีก ธุรกิจลูกค้าบุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริ ษทั ย่อยที่
สาคัญ ประกอบด้วยกิจการในกลุ่มที่ต้ งั อยูใ่ นต่างประเทศ 2 บริ ษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาด
(Bangkok Bank Berhad) และธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จากัด (Bangkok Bank (China) Company
Limited) ซึ่ งเป็ นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซี ยและจีน ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีบริ ษทั
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ดาเนินกิจการด้านธุรกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ธุ รกิจวานิ ช
ธนกิจและธุรกิจจัดการกองทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ดาเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย
และบริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด ดาเนินธุรกิจร่ วมลงทุน
ธนาคารให้บริ การทางการเงินหลายรู ปแบบและครบวงจรสาหรั บทั้งลูกค้าธุ รกิจและลูกค้าบุคคล
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วยสิ นเชื่อระยะสั้น
และระยะยาว สิ นเชื่อการค้าระหว่างประเทศ สิ นเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน หนังสื อค้ าประกัน การอาวัล/
การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอื่นๆ เช่น บริ การเงิ นรั บฝาก บริ การโอนเงิน
บริ การบริ หารจัดการเงินสด บริ การประกันผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์ ) บริ การวานิ ชธนกิจ
บริ การซื้ อขายตราสารหนี้ บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เป็ นต้น บริ การเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริ การของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังพัฒนาบริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ธนาคารมุ่งหมายที่จะเป็ นธนาคารที่ให้บริ การทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทนั สมัย คงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
สากล ตลอดจนเป็ นธนาคารชั้นนาแห่งภูมิภาคเอเชีย
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

สายงานหลั
สายงานหลั
กของธนาคาร
กของธนาคาร
จลูกค้ารายใหญ่
ธนาคารเป็
นผูน้ าในการให้
บริ การทางการเงิ
แก่ผปู ้ ระกอบการขนาดใหญ่
ธุรกิจลูกธุค้รากิรายใหญ่
ธนาคารเป็
นผูน้ าในการให้
บริ การทางการเงิ
นแก่ผปู้ นระกอบการขนาดใหญ่
และ และ
บริ ษทั ข้บริ
ามชาติ
ข้ามาดทาเนิ
นธุราเนิ
กิจในประเทศไทยในหลากหลายอุ
ตสาหกรรม
โดยมีเจ้โดยมี
าหน้าเทีจ้่ทาหน้
ี่มี าที่ที่มี
ษทั ข้ทาี่เมชาติ
ี่เข้ามาด
นธุรกิจในประเทศไทยในหลากหลายอุ
ตสาหกรรม
ความเชีความเชี
่ยวชาญในแต่
ละอุตสาหกรรมเป็
นผูด้ ูแลนและธนาคารยั
งให้บริ กงารด้
รกรรมธนาคาร
เช่น เช่น
่ยวชาญในแต่
ละอุตสาหกรรมเป็
ผูด้ ูแล และธนาคารยั
ให้บารินธุ
การด้
านธุรกรรมธนาคาร
บริ การบริบริหการจั
ดการเงิ
สิ นนเชืสด่อการค้
สิ นเชื่อเพืสิ่อนซัเชืพ่อพลายเชน
ตลอดจนบริ
การใหม่กๆารใหม่ๆ
ารบริ
หารจันดสด
การเงิ
สิ นเชืาระหว่
่อการค้างประเทศ
าระหว่างประเทศ
เพื่อซัพพลายเชน
ตลอดจนบริ
ทางดิจิททางดิ
ลั ซึ่ งจรวมถึ
่เพิก่มารที
มูลค่่เพิาให้
ารายใหญ่
ทั้งบริ การด้
านการ
ิทลั ซึง่ งการพั
รวมถึฒงนาบริ
การพัฒการที
นาบริ
บั ธุรกิกจค้ของลู
กค้ารายใหญ่
ทั้งบริ
การด้านการ
่มมูกลบั ค่ธุารให้กิจกของลู
่คา้ ทุกฝ่พายในซั
ชาระเงินชาระเงิ
และสินนและสิ
เชื่อที่สนนัเชืบ่อสนุ
ที่สนนัการด
บสนุาเนิ
นการด
นธุราเนิ
กิจของคู
นธุรกิ่คจา้ ของคู
ทุกฝ่ ายในซั
พลายเชน
พพลายเชน
จลูกค้ารายกลาง
แลและสนั
นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
งธุรกิจครอบครั
ธุรกิจลูกธุค้รากิรายกลาง
ธนาคารดูธนาคารดู
แลและสนั
บสนุนผูบป้ สนุ
ระกอบการขนาดกลาง
รวมถึงธุรวมถึ
รกิจครอบครั
วอย่าง วอย่าง
ใกล้ชิด ใกล้
ด้วยบริ
่ตอบสนองทั
งการด้อานการเงิ
และธุรนกิและธุ
จ ในฐานะธนาคารแห่
งเดียวของ
ชิดกด้ารที
วยบริ
การที่ตอบสนองทั
งการด้านนการเงิ
รกิจ ในฐานะธนาคารแห่
งเดียวของ
้ งความต้้ งอความต้
ประเทศไทยที
่มีเครื อข่่มายครอบคลุ
มทัว่ ภูมมิภทัาคว่ ภูธนาคารให้
บริ การเพืบ่อริ กตอบสนองความต้
องการของ
ประเทศไทยที
ีเครื อข่ายครอบคลุ
มิภาค ธนาคารให้
ารเพื่อตอบสนองความต้
องการของ
ธุรกิจระหว่
เช่น ธุรกิเช่จนส่ งธุออกและน
าเข้า และธุ
จที่มีซรกิพั จพลายเชนในภู
มิภาค มิภาค
ธุรกิาจงประเทศ
ระหว่างประเทศ
รกิจส่ งออกและน
าเข้รากิและธุ
ที่มีซพั พลายเชนในภู
ธุรกิจลูกธุค้รากิรายปลี
นอกเหนื
อจากการให้
บริ การทางการเงิ
นทัว่ ไปนผูทัเ้ ชีว่ ่ยไป
วชาญของธนาคารยั
งให้ งให้
จลูกค้ากรายปลี
ก นอกเหนื
อจากการให้
บริ การทางการเงิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญของธนาคารยั
คาแนะนคาด้
านการเงิ
และธุรนกิและธุ
จ และท
ลูกค้าในฐานะพั
นธมิตรเพื
่อเพิตม่รเพื
มูล่อค่เพิาให้
าแนะน
าด้านนการเงิ
รกิจางานกั
และทบางานกั
บลูกค้าในฐานะพั
นธมิ
ม่ มูกลบั ค่ธุารให้กิจกของ
บั ธุรกิจของ
ลูกค้า ซึ่ลูงรวมถึ
ลูกวค้ยให้
าเพิล่มูกประสิ
ธิภาพในการประกอบธุ
รกิจ บริรหกิารความเสี
่ ยง และ่ ยง และ
กค้า ซึง่ งการช่
รวมถึวงยให้
การช่
ค้าเพิท่มประสิ
ทธิภาพในการประกอบธุ
จ บริ หารความเสี
เชื่อมโยงลู
ค้าสู่โอกาสใหม่
ๆ ที่เกิดขึๆ้ นที่เกิดขึ้น
เชื่อกมโยงลู
กค้าสู่โอกาสใหม่
ธุรกิจลูกธุค้รากิบุจคลูคล
บริ การทางการเงิ
นที่หลากหลายเพื
่อตอบสนองความต้
องการของลู
กค้าใน กค้าใน
กค้าธนาคารให้
บุคคล ธนาคารให้
บริ การทางการเงิ
นที่หลากหลายเพื
่อตอบสนองความต้
องการของลู
ทุกช่วงวัทุยกผ่ช่านเครื
ายสาขาทั
ว่ ประเทศว่ ประเทศ
บริ การเอที
มและบริ
ารธนาคารอั
ตโนมัติตรวมถึ
การงบริ การ
วงวัยผ่อาข่นเครื
อข่ายสาขาทั
บริ กเอ็ารเอที
เอ็มกและบริ
การธนาคารอั
โนมัตงบริ
ิ รวมถึ
ิ้ง) บริ การธนาคารทางโทรศั
ธนาคารดิธนาคารดิ
จิทลั เช่นจิทบริลั กเช่ารธนาคารทางอิ
นเทอร์เน็นตเทอร์
(บัวเหลวง
กิ้ง) บริ กการธนาคารทางโทรศั
พท์มือถืพอท์มือถือ
น็ต (บัไอแบงก์
วหลวง ไอแบงก์
น บริ การธนาคารทางอิ
(บัวหลวง(บัเอ็วหลวง
มแบงก์เอ็กมิ้งแบงก์
) และบริ
ารชาระเงิ
นด้าระเงิ
วย QR
กิ้ง) กและบริ
การช
นด้Code
วย QR Code
ธุรกิจธนาคารต่
างประเทศ
ในฐานะธนาคารผู
น้ าตลาดธุ
รกิจลูกค้รากิขนาดใหญ่
และธุรกิแจละธุ
ขนาดกลางและ
ธุรกิจธนาคารต่
างประเทศ
ในฐานะธนาคารผู
น้ าตลาดธุ
จลูกค้าขนาดใหญ่
รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อขนาดย่
มในประเทศไทย
และมีเครืและมี
อข่ายในต่
่กว้างขวางที
่สุดจานวน
แห่ง 31
ครอบคลุ
ม
อมในประเทศไทย
เครื อข่าางประเทศที
ยในต่างประเทศที
่กว้างขวางที
่สุดจ31านวน
แห่ง ครอบคลุ
ม
14 เขตเศรษฐกิ
จทัว่ โลกจทัธนาคารมี
บทบาทสบทบาทส
าคัญในการสนั
บสนุนบริ
ษทั นข้บริ
ามชาติ
ษทั ข้ทาี่ทมชาติ
าธุรกิทจี่ทในภู
าธุรมกิิภจาค
ในภูมิภาค
14 เขตเศรษฐกิ
ว่ โลก ธนาคารมี
าคัญในการสนั
บสนุ
อาเซี ยนอาเซี
นอกเหนื
อจากการให้
สินเชื่อ สธนาคารยั
งสนับสนุ
นลูบกสนุ
ค้าด้นวลูยความรู
้และความเชี
่ยวชาญ ่ยวชาญ
ยน นอกเหนื
อจากการให้
ิ นเชื่อ ธนาคารยั
งสนั
กค้าด้วยความรู
้และความเชี
่ยวกับประเทศต่
เกี่ยวกับเกีประเทศต่
างๆ พร้อางๆ
มทัพร้
มโยงลู
ค้ากับคูก่คค้า้ ทีกั่มบีศคูกั ่คยภาพในภู
า้ ที่มีศกั ยภาพในภู
มิภาค มิภาค
้ งเชือ่อมทั
้ งเชื่อกมโยงลู
ธุ รกิจการเงิ
ารประสานความร่
วมมือกับวมมื
สายลู
าธุรกิกจค้รายใหญ่
บริ ษทั หลั
พย์กทรัพย์
ธุ รกินจธนกิ
การเงิจนภายใต้
ธนกิจ กภายใต้
การประสานความร่
อกักบค้สายลู
าธุรกิจรายใหญ่
บริกษทรัทั หลั
่มธุดรกิกลุจการเงิ
่มธุรกินจการเงิน
บัวหลวงบัวจหลวง
ากัด (มหาชน)
และบริ ษและบริ
ทั หลักษทรัทั หลั
พย์จกดั ทรัการกองทุ
นรวม บันวรวม
หลวงบัวจหลวง
ากัด กลุ
จากัด (มหาชน)
พย์จดั การกองทุ
จากั
่งมัน่าเสนอผลิ
ธนกิจมุ่งธนกิ
มัน่ ทีจมุ่จะน
ตภัณฑ์ใตหม่
ารทางการเงิ
นที่มีประสิ
าพซึท่ งธิสอดคล้
งกับ องกับ
ที่จะนาเสนอผลิ
ภัณๆฑ์และบริ
ใหม่ๆกและบริ
การทางการเงิ
นทีท่มธิีปภระสิ
ภาพซึ่ งอสอดคล้
หลักการก
บดูแลกิ
บตั ิในการด
บตั ิใาเนิ
นการด
นงานขององค์
าเนินงานขององค์
กรที่รับผิกดรทีชอบต่
่รับผิดอชอบต่
สังคม อสังคม
หลัากักการก
ากัจบการที
ดูแลกิ่ดจี และแนวปฏิ
การที่ดี และแนวปฏิ

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุน้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้63า 13
- หน้า 13 ของ
- ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจทางการเงินก่ อนการทาธุรกรรม

100%
100%

100%

BBL Nominees (Tempatan)

100%
99.91%

100%

75%
100%
100%

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่ างธนาคารและ PT Bank Permata Tbk (“เพอร์ มาตา”)
ธนาคารและ PT Bank Permata Tbk (“เพอร์มาตา”) ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยธนาคาร
ดาเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย ในขณะที่เพอร์มาตาดาเนินธุรกิจหลักในประเทศอินโดนีเซี ย ปั จจุบนั
ธนาคารมีสาขาในอินโดนี เซี ย 3 แห่ ง และมีความตั้งใจที่จะควบรวมสาขาทั้ง 3 แห่ ง เข้ากับเพอร์ มาตา
อันจะทาให้เพอร์ มาตาเป็ นแพลตฟอร์ มหลักในการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารสาหรับการเติบโตใน
อินโดนีเซี ยในอนาคต ซึ่ งจะช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีข้ ึน
การรักษาสภาพการเป็ นบริษัทจดทะเบียนของเพอร์ มาตา
เพอร์มาตาจะต้องดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ งกาหนดให้ธนาคารใน
ประเทศอินโดนีเซี ยที่มีผถู้ ือหุน้ รายใดรายหนึ่งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 40 จะต้องมีหุน้ จดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซี ย (IDX) ในการนี้ เพื่อดารงสถานะบริ ษทั จดทะเบียนใน IDX
เพอร์ มาตาจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการกระจายการถือหุน้ รายย่อยซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งมีผถู้ ือหุน้
รายย่อยอย่างน้อย 300 ราย ซึ่ งเป็ นเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ท่ีลงทะเบียนไว้กบั IDX เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
เพอร์มาตา คิดเป็ นสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7.5 ของหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ภายหลังจากที่ธนาคารได้ดาเนินการเข้าซื้ อหุน้ ในเพอร์มาตาจานวนร้อยละ 89.12 จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และแอสทร่ าแล้วเสร็ จ ธนาคารจะต้องดาเนินการทาคาเสนอซื้ อเพื่อเสนอซื้ อหุน้ ของเพอร์มาตาในส่ วน
ที่เหลือทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Mandatory Tender Offer) (ดังรายละเอียดในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์โดยธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (บัญชี 1)) ทั้งนี้ หากการทา Mandatory
Tender Offer เป็ นผลให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ในเพอร์มาตาไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการกระจายการถือหุน้
รายย่อยดังกล่าว เพอร์มาตามีหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของ IDX ที่จะต้องแก้ไขสัดส่ วนการถือหุน้ ให้เป็ นไป
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ตามเงื่อนไขการกระจายการถือหุ น้ รายย่อยภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่การทา Mandatory Tender Offer
สาเร็ จลง โดยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้วา่ หากการทาธุรกรรมเป็ นผลให้บุคคลได้มาซึ่ งหุ น้ ของ
บริ ษทั เป้ าหมายเกินกว่าร้อยละ 80 จนเป็ นผลให้ตอ้ งมีการทา Mandatory Tender Offer บุคคลที่ได้หุน้
มาดังกล่าวจะต้องจาหน่ายไปซึ่ งหุน้ ทั้งหมดที่ตนได้มาจากการทา Mandatory Tender Offer ภายใน 2 ปี
จนกระทัง่ สัดส่ วนการถือหุ น้ ของตนลดลงเหลือเท่ากับสัดส่ วนการถือหุน้ ก่อนการทา Mandatory Tender
Offer ดังนั้น เนื่ องจากธนาคารจะได้มาซึ่ งหุน้ ในเพอร์ มาตาคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 89.12 ธนาคารจึงมี
หน้าที่ตอ้ งจาหน่ายไปซึ่ งหุน้ ทั้งหมดที่ธนาคารจะได้มาจากการทา Mandatory Tender Offer ภายใน 2 ปี
นับแต่วนั ที่การทา Mandatory Tender Offer สาเร็ จลง โดยภายหลังการจาหน่ายไปซึ่ งหุ ้นดังกล่าว
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของธนาคารในเพอร์มาตาจะกลับไปอยูท่ ี่ร้อยละ 89.12 ดังเดิม และสัดส่ วนการถือหุน้
ของเพอร์มาตาจะเป็ นไปตามเงื่อนไขการกระจายการถือหุน้ รายย่อยต่อไป
3. คาอธิบายและการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและผลประกอบการในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา และปี บัญชี
ปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยความเสี่ ยงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อผลกาไรของธนาคาร
เปลีย่ นแปลง (%)

ฐานะการเงิน
หน่ วย : ล้านบาท

ธ.ค. 59

ธ.ค. 60

ธ.ค. 61

เงินให้สินเชื่อ (1)

1,941,093

2,003,989

2,083,160

2,001,445

3.2%

4.0%

(3.9%)

เงินรับฝาก

2,178,141

2,310,743

2,326,470

2,362,766

6.1%

0.7%

1.6%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

89.1%

86.7%

89.5%

84.7%

(2.4%)

2.8%

(4.8%)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

68,841

87,419

80,137

86,221

27.0%

(8.3%)

7.6%

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม

3.2%

3.9%

3.4%

3.6%

0.7%

(0.5%)

0.2%

อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

174%

160%

191%

183%

(14.0%)

31.0%

(8.0%)

อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ

6.2%

7.0%

7.3%

7.9%

0.8%

0.3%

0.6%

956,840

1,051,975

1,018,448

1,180,661

9.9%

(3.2%)

15.9%

32.5%

34.2%

32.7%

36.6%

1.7%

(1.5%)

3.9%

48.4%

50.7%

52.4%

52.0%

2.3%

1.7%

(0.4%)

16.4%

16.6%

16.4%

17.7%

0.2%

(0.2%)

1.3%

18.3%

18.2%

18.0%

20.7%

(0.1%)

(0.2%)

2.7%

สิ นทรัพย์สภาพคล่อง

(2)

สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/สิ นทรัพย์รวม
CASA
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
หมายเหตุ:

(3)

(3)

ก.ย. 62 ธ.ค. 60 / ธ.ค. 59 ธ.ค. 61 / ธ.ค. 60 ก.ย. 62 / ธ.ค. 61

1. เงินให้ สินเชื่อหักรายได้ รอตัดบัญชี
2. สิ นทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่ อย ประกอบด้ วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ เงินลงทุนเพือ่ ค้ า และเงินลงทุนเผือ่ ขาย
3. ภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเป็ น 3 อัตราส่ วน ได้ แก่ อัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยงไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 4.50 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยงไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 6.00 และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยงไม่ ต่ากว่าร้ อยละ
8.50 นอกจากนี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยยังกาหนดให้ ทยอยดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) อีกมากกว่าร้ อยละ 0.625 ในแต่ ละปี เริ่มตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม 2559 จนอัตราส่ วนเพิ่มมากกว่าร้ อยละ 2.50 ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป รวมทั้งกาหนดให้ ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ ทมี่ ีนัยต่ อความเสี่ ยงเชิงระบบ (D-SIB) ต้ องดารงเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม
เพือ่ รองรับความเสี ยหาย (Higher Loss Absorbency) ในรู ปของเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยง เพิม่ เติมจากการดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกร้ อยละ 1.00 โดยให้ ทยอยดารงอัตราส่ วน
เงินกองทุนส่ วนเพิม่ อีกร้ อยละ 0.50 ในแต่ ละปี เริ่มตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 จนอัตราส่ วนเพิม่ เป็ นร้ อยละ 1.00 ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
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เปลีย่ นแปลง (%)

ผลการดาเนินงาน

2559

2560

2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

63,998

66,625

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ

24,492

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

หน่ วย : ล้านบาท

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรสุ ทธิ (1)

เปลีย่ นแปลง (%)

9 เดือน 2562 /
9 เดือน 2561

9 เดือน 2561

9 เดือน 2562

7.1%

52,953

53,878

1.7%

12.4%

0.2%

20,520

20,319

(1.0%)

22,435

5.5%

22.5%

18,865

15,826

(16.1%)

112,468

121,400

6.2%

7.9%

92,338

90,023

(2.5%)

50,505

48,948

55,165

(3.1%)

12.7%

38,832

38,975

0.4%

15,7
28

22,370

21,965

42.2%

(1.8%)

19,200

16,009

(16.6%)

2560 / 2559

2561 / 2560

71,376

4.1%

27,526

27,590

17,368

18,317

105,858

31,815

33,009

35,330

3.8%

7.0%

27,229

27,814

2.1%

(1)

กาไรต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )

16.67

17.29

18.51

3.7%

7.0%

14.26

14.57

2.1%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ

2.34%

2.32%

2.40%

(0.02%)

0.08%

2.38%

2.39%

0.01%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิต่อรายได้จาก
การดาเนินงาน

23.1%

24.5%

22.7%

1.4%

(1.8%)

22.2%

22.6%

0.4%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาเนินงาน

47.7%

43.5%

45.4%

(4.2%)

1.9%

42.1%

43.3%

1.2%

กาไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์ (1)

1.09%

1.09%

1.13%

0.00%

0.04%

1.16%

1.18%

0.02%

8.59%

8.49%

8.73%

(0.10%)

0.24%

9.04%

8.79%

(0.25%)

กาไรสุ ทธิ ต่อส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ:

(1)

1. ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร

วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
งวด 9 เดือน ปี 2562
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,228,092 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
111,342 ล้านบาท จากสิ้ นเดือนธันวาคม 2561 โดยมีรายการที่สาคัญ ได้แก่ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิมีจานวน 575,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125,270 ล้านบาท หรื อร้อยละ
27.8 ส่ วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณธุรกรรมการให้กยู้ มื และเงินให้กยู้ มื ตามธุรกรรม
ซื้ อคืน และเงินลงทุนสุ ทธิ มีจานวน 614,339 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 57,551 ล้านบาท หรื อร้อยละ
10.3 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนทุกประเภท ขณะที่เงินให้สินเชื่อมีจานวน 2,001,445
ล้านบาท ลดลง 81,715 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.9
เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อจานวน 2,001,445 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2561 จานวน 81,715 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.9 จากการลดลงของ
สิ นเชื่อลูกค้าธุรกิจและสิ นเชื่อกิจการต่างประเทศ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อกระจายตัวในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีสัดส่ วนสิ นเชื่อ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์ที่ร้อยละ 37.6 ภาคการสาธารณูปโภคและบริ การ
ที่ร้อยละ 22.8 ภาคสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยร้อยละ 12.3 และภาคธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

การก่อสร้
การก่
างร้ออสร้
ยละางร้10.0
อยละโดยจ
10.0านวนเงิ
โดยจานวนเงิ
นให้สินนเชืให้
่ อทีส่ลิ นดลงจากสิ
เชื่ อที่ลดลงจากสิ
อนธัน2561
วาคม 2561
้ นเดือนธั้ นนเดืวาคม
ส่ วนใหญ่
ส่ วมนใหญ่
าจากภาคธุ
มาจากภาคธุ
รกิจอุตสาหกรรมการผลิ
รกิจอุตสาหกรรมการผลิ
ตและการพาณิ
ตและการพาณิ
ชย์ และภาคธุ
ชย์ และภาคธุ
รกิจอื่นๆรกิจอื่นๆ
เงินให้สเงิิ นนเชืให้
่อจัสดิ นชัเชื้ น่และค่
อจัดชั้านเผืและค่
อ่ หนีา้ สเผืงสัอ่ หนี
ยจะสู
ญยจะสูญ
้ สงสั
ณ สิ้ นเดืณอนกั
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อให้ยมีสเิ นงินเชืให้
่อด้สอิ นยคุเชืณ่อด้ภาพจ
สิ้ นนเดืยายน
อนกัน2562
ยายนธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
อยคุณานวน
ภาพจ86,221
านวน 86,221
ล้านบาทล้าเพินบาท
6,084
นบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากสิ7.6้ นเดืจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
ราส่ วอนตั ราส่ วน
นบาท
หรื อ7.6
ร้อยละ
อนธัน2561
วาคมโดยมี
2561อตั โดยมี
่มขึ้น เพิ
่มขึ้นล้า6,084
เงินให้สเงิิ นนเชืให้
่อด้สอิ นยคุเชืณ่อด้ภาพต่
นให้อสเงิิ นนเชืให้
่อรวมอยู
ี่ร้อยละท่ 3.6
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่อยมีค่า
อยคุณอเงิภาพต่
สินเชื่อท่ รวมอยู
ี่ร้อยละ
3.6 ธนาคารและบริ
สิ้ นนเดืยายน
อนกัน2562
ยายนจานวน
2562 จ158,095
านวน 158,095
นบาทสารองขั
โดยมีส้ นารองขั
เผือ่ หนี้สเผืงสั
ยจะสู
ญยณจะสู
สิ้ นญเดืณอนกั
ล้านบาทล้าโดยมี
ต่า ้ นต่า
อ่ หนี
้ สงสั
ตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่
งประเทศไทยจ
านวน ล้64,048
เป็ นวอันค่
ตราส่
ตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่
งประเทศไทยจ
านวน 64,048
านบาทล้าคินบาท
ดเป็ นอัคิตดราส่
าเผืวอ่ นค่
หนีา้ เผือ่ หนี้
สงสั
ญต่อส้ นารองขั
ากับ246.8
ร้อยละทั246.8
ตราส่
อ่ หนี
าเผืวอ่ นค่
หนีา้ สเผืงสั
ยจะสู
ญยต่จะสู
อ ญต่อ
สงสัยจะสู
ญต่ยจะสู
อสารองขั
ต่าเท่า้ นกับต่าร้เท่
อยละ
้ สงสั
้ งนี้ วอันค่
้ งนี้ อัตทัราส่
อยคุณณภาพ
สิ้ นนเดืยายน
อนกัน2562
ยายนเท่2562
ากับ183.4
ร้อยละ 183.4
เงินให้สเงิิ นนเชืให้
่อด้สอิ นยคุเชืณ่อด้ภาพ
สิ้ นเดืณอนกั
ากับร้เท่
อยละ
เงินลงทุเงินนสุลงทุ
ทธิ นสุ ทธิ
ณ วันที่ ณ30วักันนทียายน
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อลงทุ
ทธิจนานวน
ล้านบาทล้านบาท
สุ ทธิ จ614,339
านวน 614,339
่ 30 กัน2562
ยายนธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
ยมีเนงินสุลงทุ
เพิ่มขึ้นจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากเงิ
เพิ่มขึ้ นเดืจากสิ
อนธัน2561
วาคมจานวน
2561 จ57,551
านวน ล้57,551
นบาท
หรื อ10.3
ร้อยละ
10.3นลงทุ
จากเงินนลงทุน
ทุกประเภท
ทุกประเภท
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อลงทุ
ทธิสน่ วสุนใหญ่
ทธิส่วเป็นใหญ่
นเงินลงทุ
เป็ นเงินนในหลั
ลงทุนกทรั
ในหลั
พย์รกัฐทรับาลและ
พย์รัฐบาลและ
ธนาคารและบริ
ยมีเนงินสุลงทุ
รัฐวิสาหกิ
รัฐจวิสซึาหกิ
่ ง ณ จวันซึ่ทีง ่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กัน2562
ยายนมีจ2562
านวนมีจ301,320
านวน 301,320
ล้านบาทล้าคินบาท
ดเป็ นร้คิอดยละ
เป็ น49.0
ร้อยละ 49.0
ของเงินของเงิ
ลงทุนนทัลงทุ
นที่เหลื
ส่ วอนที
เป็ ่เนหลื
เงินอลงทุ
เป็ นเงินนในตราสารหนี
ลงทุนในตราสารหนี
านวน 119,598
านวน 119,598
้ ต่างประเทศจ
้ ต่างประเทศจ
้ งหมดนทัส่้ งวหมด
ล้านบาทล้และตราสารหนี
านบาท และตราสารหนี
านวน 69,559
านวนล้69,559
านบาทล้และเงิ
านบาทนลงทุ
และเงินสุนทลงทุ
ธิในตราสารทุ
นสุ ทธิในตราสารทุ
น
น
้ ภาคเอกชนจ
้ ภาคเอกชนจ
จานวน จ116,027
านวน 116,027
ล้านบาทล้านบาท
หนีส้ ิ น หนีส้ ิ น
ณ วันที่ ณ30วักันนทียายน
ษทั ย่อยมีษหทั นีย่อ้ สยมี
ิ นรวมจ
ล้านบาทล้านบาท
่ 30 กัน2562
ยายนธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
หนี้ สานวน
ิ นรวมจ2,797,654
านวน 2,797,654
เพิ่มขึ้น เพิ
94,063
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากสิ3.5้ นเดืจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
รับฝากจ
นบาท
หรื อ3.5
ร้อยละ
อนธัน2561
วาคมโดยมี
2561เงินโดยมี
เงินรัานวน
บฝากจานวน
่มขึ้น ล้94,063
2,362,766
ล้านบาทล้าเพินบาท
36,296
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
และมี
นบาท
หรื อ1.6
ร้อยละ
1.6ตราสารหนี
และมีตราสารหนี
2,362,766
้ ที่ออกและ
้ ที่ออกและ
่มขึ้น เพิ
่มขึ้น ล้36,296
เงินกูย้ มื เงิจานวน
ล้านบาทล้าเพินบาท
31,027
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
นกูย้ มื จ147,375
านวน 147,375
นบาท
หรื อ26.7
ร้อยละ 26.7
่มขึ้น เพิ
่มขึ้น ล้31,027
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
ณ วันที่ ณ30วักันนทียายน
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อรัยมี
บฝากจ
ล้านบาทล้านบาท
ยายนธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
เงินรัานวน
บฝากจ2,362,766
านวน 2,362,766
่ 30 กัน2562
เพิ่มขึ้นจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากการเพิ
เพิ่มขึ้ นเดืจากสิ
อนธัน2561
วาคมจานวน
2561 จ36,296
านวน ล้36,296
นบาท
หรื อ1.6
ร้อยละ
1.6 จากการเพิ
่มขึ้น ่มขึ้น
ของเงินของเงิ
รับฝากกระแสรายวั
น และเงินนและเงิ
รับฝากประจ
า
นรับฝากกระแสรายวั
นรับฝากประจ
า
ตราสารหนี
นกูย้ มื นกูย้ มื
ตราสารหนี
้ ที่ออกและเงิ
้ ที่ออกและเงิ
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษตทั ราสารหนี
นกูย้ มื ณนวักูนย้ มื ที่ ณ30วักันนทียายน
ธนาคารและบริ
ย่อยมีตราสารหนี
่ 30 กัน2562
ยายนจานวน
2562 จานวน
้ ที่ออกและเงิ
้ ที่ออกและเงิ
147,375147,375
ล้านบาทล้าเพินบาท
31,027
านบาทล้าจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
นใหญ่
นผลจาก
นบาท้ นเดืจากสิ
อนธัน2561
วาคมส่ ว2561
ส่ วเป็นใหญ่
เป็ นผลจาก
่มขึ้น เพิ
่มขึ้น ล้31,027
ชั้นทีอ่ 2นกั
ในเดื
อนกัน2562
ยายน 2562
การออกหุ
น้ กูด้ อ้ ยสิน้ ทกูดธิ้ อ้ ายุ
บเป็ นเงินบกองทุ
นยายน
การออกหุ
ยสิ 15
ทธิปีอายุที่ส15ามารถนั
ปี ที่สามารถนั
เป็ นเงินชักองทุ
้ นที่ 2นในเดื
านวนล้1,200
ล้านดอลลาร์
จานวน จ1,200
านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม
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เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้าของส่ วนที่เป็ นของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจานวน 430,178 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 17,364 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.2 จากสิ้ นปี 2561 ส่ วนใหญ่จากกาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ น
ของธนาคารสาหรับงวด 9 เดือนปี 2562 จานวน 27,814 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการจ่ายเงินปั นผล
ในระหว่างปี 2562 จานวนรวม 12,093 ล้านบาท เป็ นเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายสาหรับผลประกอบการ
ปี 2561 จานวน 8,371 ล้านบาท (ที่อตั รา 4.50 บาทต่อหุ น้ ) ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 และเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวดมกราคมถึง
มิถุนายน 2562 จานวน 3,722 ล้านบาท (ที่อตั รา 2.00 บาทต่อหุ น้ ) และกาไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึ้น 7,099 ล้านบาท ขณะที่ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดาเนินงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5,459 ล้านบาท
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจานวน
660,109 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 6,379 ล้านบาท จากสิ้ นเดือนธันวาคม 2561 โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
เพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันอื่นๆ ขณะที่การค้ าประกันอื่น และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตลดลง
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญประกอบด้วย
เงินรับฝากจานวน 2,362,766 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73.2 ส่ วนของเจ้าของส่ วนที่เป็ นของ
ธนาคารจานวน 430,178 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ด้านหนี้สินจานวน 148,575 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.6 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
จานวน 147,375 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.6
สาหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญประกอบด้วย เงินให้
สิ นเชื่อจานวน 2,001,445 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 62.0 เงินลงทุนสุ ทธิ (รวมเงินลงทุนสุ ทธิ
ในบริ ษทั ร่ วม) จานวน 616,071 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.1 และรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิดา้ นสิ นทรัพย์จานวน 575,970 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.8
เงินกองทุนและอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
สาหรับปี 2562 ธนาคารต้องดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่ารวมอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วน
เพิม่ ดังกล่าว โดยดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
มากกว่าร้อยละ 7.50 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงมากกว่าร้อยละ 9.00 และ
อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงมากกว่าร้อยละ 11.50
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจานวน 487,730
ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของจานวน 415,774 ล้านบาท และเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 จานวน 415,837 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ
20.71 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 17.66
และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 17.66 ซึ่ งเงินกองทุนตามกฎหมาย
ดังกล่าว ได้รวมรายการหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์
Basel III จานวน 1,200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ว
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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การดารงสิ
การด
นทรั
ารงสิ
พย์นสทรั
ภาพคล่
พย์สอภาพคล่
ง อง
พย์สอภาพคล่
องของธนาคารและบริ
ทั ย่อย ประกอบด้
วย รายการระหว่
เงินสด รายการระหว่
สิ นทรัพสิย์นสทรั
ภาพคล่
งของธนาคารและบริ
ษทั ย่อย ษประกอบด้
วย เงินสด
าง าง
ธนาคารและตลาดเงิ
ธิ เงินนเพืลงทุ
เพื่อค้านและเงิ
่ 30 กันยายน
ธนาคารและตลาดเงิ
นสุ ทธิ นเงิสุนทลงทุ
่อค้านและเงิ
ลงทุนนเผืลงทุ
่อขายนเผืซึ่ อง ขาย
ณ วันซึ่ทีง ่ ณ30วักันนทียายน
พย์สอภาพคล่
องรวม 1,180,661
นบาท
หรื อร้อยละ
2562 มีส2562
ิ นทรัมีพสย์ิ นสทรั
ภาพคล่
งรวม 1,180,661
ล้านบาทล้าเพินบาท
162,213
ล้านบาทล้าหรื
อร้อยละ
่มขึ้น 162,213
่มขึ้น เพิ
15.9้ นเดืจากสิ
อนธั2561
นวาคมรายการที
2561 รายการที
ญคือ รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
15.9 จากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
่สาคัญคือ่สาคั
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
นสุ ทธิ นสุ ทธิ
นบาทนและเงิ
นเผื่ งอ่ เพิขายซึ
ซึ่ งเพิ่มขึซึ้ น่ งเพิ
125,270
ล้านบาทล้าและเงิ
ลงทุนนเผืลงทุ
อ่ ขายซึ
38,908
านบาทล้านบาท
่มขึ้น 125,270
่มขึ้น ล้38,908
่มขึ้น่ งเพิ
งบกาไรขาดทุ
น
งบกาไรขาดทุ
น
รายได้ดรายได้
อกเบี้ยดสุอกเบี
ทธิ ้ ยสุ ทธิ
ในงวด 9ในงวด
เดือนปี9 เดื
2562
ษทั ย่อยมีษรทั ายได้
ทธิเพิ้ ย่มสุขึท้ นธิ เ925
อนปีธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
ย่อยมีดรอกเบี
ายได้้ ยดสุอกเบี
พิ่มขึล้้ นานบาท
925 ล้านบาท
ของอัตราผลตอบแทนและปริ
จากงวดเดี
ยวกันของปี
น เป็ นก่อผลจากการเพิ
มาณสิ นมทรัาณสิ
พย์นทรัพย์
จากงวดเดี
ยวกัก่นอของปี
น เป็ นผลจากการเพิ
่มขึต้ นราผลตอบแทนและปริ
่มขึ้นของอั
ให้เกิดเฉลี
รายได้
ฉลี่ยทุกประเภท
ผลให้ดรอกเบี
ายได้้ ยดเพิอกเบี
ม่ ขึ้นล้า2,578
ส่ วนใหญ่
ที่ก่อให้เทีกิ่กด่อรายได้
่ยทุกเประเภท
ส่ งผลให้ส่รงายได้
ม่ ขึ้นย เพิ
2,578
นบาทล้าส่นบาท
วนใหญ่
่าใช้จ่ายดอกเบี
มาจากรายได้
อกเบีน้ ยให้
จากเงิ
านบาท่คขณะที
่ค่าใช้จ่ายดอกเบี
มาจากรายได้
ดอกเบี้ยดจากเงิ
สินนเชืให้
่อเพิสิ่มนขึเชื้ น่อเพิ
1,035
นบาทล้ขณะที
้ ยเพิ่มขึ้น้ ยเพิ่มขึ้น
่มขึ้นล้า1,035
เป็ นผลจากการขยายตั
นรับฝากและเงิ
กูย้ ืมบส่สาหรั
ส่ วตนต่
1,653 ล้1,653
านบาทล้าเป็นบาท
นผลจากการขยายตั
วของเงินวของเงิ
รับฝากและเงิ
นกูย้ ืม สนาหรั
วนต่บางอั
ราางอัตรา
ยละน2.39
ร้อยละ 2.39
เล็กนน้ร้ออยเป็
ดอกเบี้ยดอกเบี
สุ ทธิเพิ้ ย่มสุขึท้ นธิเล็เพิก่มน้ขึอ้ นยเป็
รายได้ทรายได้
ี่มิใช่ดอกเบี
ที่มิใช่้ ยดอกเบี้ย
ในงวด 9ในงวด
เดือนปี9 2562
ษทั ย่อยมีษรทั ายได้
ิใช่ดอกเบี
านวน้ ยจ36,145
านบาทล้านบาท
เดือนปีธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
ย่อยมีทรี่มายได้
ที่มิใช่้ ยดจอกเบี
านวน ล้36,145
ลดลง 3,240
ลดลงล้า3,240
นบาทล้าเมืนบาท
่อเทียบกั
เมื่อบเทีงวดเดี
ยบกับยวกั
งวดเดี
นของปี
ยวกัก่นอของปี
น เป็ นก่อผลจากก
น เป็ นผลจากก
าไรสุ ทธิาไรสุ
จากเงิทนธิลงทุ
จากเงินนลงทุน
กาไรสุ ทกธิาไรสุ
จากธุทรธิกรรมเพื
จากธุ รกรรมเพื
่อค้าและปริ
่อค้าวและปริ
รรตเงินวรรตเงิ
ตราต่านงประเทศ
ตราต่างประเทศ
และรายได้
และรายได้
จากการดจากการด
าเนินงานาเนินงาน
อื่นๆ ลดลงเนื
อื่นๆ ลดลงเนื
่องจากในปี
่องจากในปี
ก่อน มีกก่ารรั
อนบมีรูก้การรั
ารจับดรูสรรผลก
้การจัดสรรผลก
าไรจากการบริ
าไรจากการบริ
หารสิ นทรั
หารสิ
พย์นดอทรั
้ ย พย์ดอ้ ย
คุณภาพของบรรษั
คุณภาพของบรรษั
ทบริ หารสิ
ทบรินทรั
หารสิ
พย์นไทย
ทรัพ(บสท.)
ย์ไทย (บสท.)
ขณะที่ปขณะที
ี 2562 ่ปมีี ก2562
าไรจากการจ
มีกาไรจากการจ
าหน่าย าหน่าย
่าธรรมเนี
สิ นทรัพสิย์นเพิทรั
ค่าธรรมเนี
ยมและบริ
ยมและบริ
การสุ ทธิกลารสุ
ดลงทธิจากผลของการ
ลดลง จากผลของการ
้ รายได้ค้ รายได้
่มขึพ้ นย์เพินอกจากนี
่มขึ้น นอกจากนี
นช่องทางดิ
ิทลั และค่
ยมจากธุยรมจากธุ
กิจ รกิจ
นค่าธรรมเนี
มการท
าธุ รากรรมผ่
านช่อจงทางดิ
จิทลั าธรรมเนี
และค่าธรรมเนี
ยกเว้นค่ยกเว้
าธรรมเนี
ยมการทยาธุ
รกรรมผ่
่าธรรมเนี
่ค่าธรรมเนี
ยมจากบริ
การประกั
นผ่านธนาคาร
หลักทรัหลั
พย์ลกดลงตามสภาวะตลาดทุ
น ขณะทีน่คขณะที
ยมจากบริ
การประกั
นผ่านธนาคาร
ทรัพย์ลดลงตามสภาวะตลาดทุ
และบริ กและบริ
ารกองทุ
นรวมเตินบรวมเติ
โตดี บโตดี
การกองทุ
ค่าใช้จ่าค่ยจากการด
าเนินงานาเนินงาน
าใช้จ่ายจากการด
ในงวด 9ในงวด
เดือน 9ปี เดื2562
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่ใช้
จ่ายจากการด
าเนิ นงานาเนิ38,975
านบาทล้านบาท
อน ปีธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
อยมี
ค่าใช้จ่ายจากการด
นงาน ล้38,975
เพิม่ ขึ้นจากงวดเดี
ยวกันของปี
นเล็กก่น้ออนเล็
ยทีก่ร้อน้ยละ
เพิม่ ขึ้นจากงวดเดี
ยวกัก่นอของปี
อยที0.4
่ร้อยละ 0.4
่ายหนี
ค่าใช้จ่าค่ยหนี
หนี้ สูญงสัหนี
ยจะสู
ญยและขาดทุ
นจากการด้
อยค่า อยค่า
าใช้้ สจู ญ
จะสูญ และขาดทุ
นจากการด้
้ สงสั
่าใช้้ สจูญ
่ายหนี
ในงวด 9ในงวด
เดือนปี9 เดื
2562
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่ใช้
จ่าคยหนี
หนี้ สูญงสัหนี
ยจะสู
ญยและ
อนปีธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
อยมี
จะสูญ และ
้ สงสั
ขาดทุนจากการด้
อยค่าจานวน
านบาทล้าเทีนบาท
ยบกับเทีจานวน
านบาทล้าในงวด
ขาดทุนจากการด้
อยค่าจ16,009
านวน ล้16,009
ยบกับจ19,200
านวน ล้19,200
นบาท ในงวด
เดียวกันเดีของปี
น ก่อน
ยวกัก่นอของปี

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้63า 19
- หน้า 19 ของ
- ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

ปี 2561
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,116,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
40,440 ล้านบาท จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 โดยมีรายการที่สาคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อ
เพิ่มขึ้น 79,171 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.0 ขณะที่เงินลงทุนสุ ทธิลดลง 34,932 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 5.9 ส่ วนใหญ่จากเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อจานวน 2,083,160 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2560 จานวน 79,171 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.0 จากการเพิ่มขึ้น
ของสิ นเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สิ นเชื่อลูกค้าบุคคล และสิ นเชื่อกิจการต่างประเทศ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์เป็ นสัดส่ วนสูง
ที่สุดที่ร้อยละ 39.3 รองลงมาได้แก่ ภาคการสาธารณูปโภคและบริ การที่ร้อยละ 21.9 ภาคสิ นเชื่อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัยร้อยละ 11.5 และภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.7 โดย
จานวนเงินให้สินเชื่อที่เพิม่ ขึ้นจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2560 ส่ วนใหญ่จากภาคสาธารณูปโภค
และบริ การ และภาคธุรกิจอื่นๆ
เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 80,137
ล้านบาท ลดลง 7,282 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.3 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราส่ วน
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 3.4 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 จานวน 153,003 ล้านบาท โดยมีสารองขั้นต่า
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 64,035 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญต่อสารองขั้นต่าฯ เท่ากับร้อยละ 238.9 ทั้งนี้ อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 190.9
เงินลงทุนสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนสุ ทธิจานวน 556,788 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 จานวน 34,932 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จาก
เงินลงทุนเผื่อขายลดลง
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนสุ ทธิส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ ง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 มีจานวน 314,541 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.5
ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่ วนที่เหลือเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจานวน 86,799
ล้านบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชนจานวน 37,384 ล้านบาท และเงินลงทุนสุ ทธิในตราสารทุน
จานวน 110,571ล้านบาท

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

หนีส้ ิ น หนีส้ ิ น
่ 31 ธัน2561
วาคมธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
หนี้สานวน
ิ นรวมจ2,703,591
านวน 2,703,591
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษหทั นีย่้อสยมี
ิ นรวมจ
ล้านบาทล้านบาท
นบาท
หรื อ1.1
ร้อยละ
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2560
วาคมโดยส่
2560วนใหญ่
โดยส่ วมนใหญ่
เพิ่มขึ้น เพิ
29,288
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จาก1.1
ณ สิจาก
าจาก มาจาก
่มขึ้น ล้29,288
้ นเดืณอนธั
เงินรับ่มฝากเพิ
านวน ล้15,727
หรื อ0.7
ร้อยละ
0.7 และตราสารหนี
เงินรับฝากเพิ
ขึ้นจานวน
านบาทล้าหรืนบาท
อร้อยละ
และตราสารหนี
นกูย้ มื นกูย้ มื
้ ที่ออกและเงิ
้ ที่ออกและเงิ
่มขึ้นจ15,727
ม่ ขึ้นจ9,158
านวนล้9,158
นบาท
หรื อ8.5
ร้อยละ 8.5
ที่เพิม่ ขึ้นทีจ่เพิานวน
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อรัยมี
บฝากจ
ล้านบาทล้านบาท
่ 31 ธัน2561
วาคมธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
เงินรัานวน
บฝากจ2,326,470
านวน 2,326,470
เพิ่มขึ้นจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากการเพิ
เพิ่มขึ้ นนเดืจากสิ
อนธัน2560
วาคมจานวน
2560 จ15,727
านวน ล้15,727
นบาท
หรื อ0.7
ร้อยละ
0.7 จากการเพิ
่มขึ้น ่มขึ้น
ของเงินของเงิ
รับฝากออมทรั
พย์ ขณะที
นรับฝากประจ
าและเงินาและเงิ
รับฝากกระแสรายวั
นลดลง นลดลง
นรับฝากออมทรั
พย์่เงิขณะที
่เงินรับฝากประจ
นรับฝากกระแสรายวั
ตราสารหนี
นกูย้ มื นกูย้ มื
ตราสารหนี
้ ที่ออกและเงิ
้ ที่ออกและเงิ
ในปีธนาคารมี
2561 ธนาคารมี
การออกและเสนอขายหุ
กูไ้ ทม่ธิดแอ้ ละไม่
ยสิ ทธิมแีหละไม่
มีหลันกในต่
ประกัางประเทศ
นในต่างประเทศ
ในปี 2561
การออกและเสนอขายหุ
น้ กูไ้ ม่ดอ้นยสิ
ลักประกั
จานวน จ1,200
านดอลลาร์
สหรัฐฯสในเดื
นยายน
าหนดไถ่าหนดไถ่
ถอนของถอนของ
านวนล้1,200
ล้านดอลลาร์
หรัฐอฯนกั
ในเดื
อนกัน2561
ยายนและมี
2561การครบก
และมีการครบก
หุน้ กูไ้ ม่หุดอน้ ยสิ
ลักประกั
านวนนจ400
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสในเดื
นาคม
กูไ้ ทม่ธิดแอ้ ละไม่
ยสิ ทธิมแีหละไม่
มีหลันกจประกั
านวน
400 ล้านดอลลาร์
หรัฐอฯนมี
ในเดื
อนมี2561
นาคม 2561
และจานวน
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสในเดื
ลาคม
เป็ นผลให้
วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
และจ500
านวน
500 ล้านดอลลาร์
หรัฐอฯนตุ
ในเดื
อนตุ2561
ลาคมจึง2561
จึงเป็ นณผลให้
่ 31 ธันวาคม
2561 ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษตทั ราสารหนี
นกูย้ มื จานวน
ล้านบาทล้เพิ
2561 ธนาคารและบริ
ย่อยมีตราสารหนี
นกูย้ มื 116,348
จานวน 116,348
านบาท
้ ที่ออกและเงิ
้ ที่ออกและเงิ
่มขึ้น เพิ่มขึ้น
9,158 ล้9,158
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากสิ8.5้ นเดืจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
นบาท
หรื อ8.5
ร้อยละ
อนธัน2560
วาคม 2560
ส่ วนของเจ้
าของ าของ
ส่ วนของเจ้
ส่ วนของเจ้
าของส่ วานที
่เป็ นวของธนาคาร
ณ วันที่ ณ31ธัวันทีวาคม
านวนมีจ412,814
ล้านบาทล้านบาท
ส่ วนของเจ้
ของส่
นที่เป็ นของธนาคาร
่ 31ธัน2561
วาคมมีจ2561
านวน 412,814
ทธิ่ ส่วนที่
เพิ่มขึ้น เพิ
11,090
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จาก2.8
ณ สิจาก
นใหญ่
ากกาไรสุ
ทธิาไรสุ
ส่วนที
นบาท
หรื อ2.8
ร้อยละ
สิ้ นปีส่ ว2560
ส่ วจนใหญ่
จากก
่มขึ้น ล้11,090
้ นปี ณ2560
เป็ นของธนาคารส
2561 จ35,330
านวน ล้35,330
ทธิ ดว้ายเงิ
ยการจ่
นผล
เป็ นของธนาคารส
าหรับปี าหรั
2561บปีจานวน
านบาทล้าสุนบาท
ทธิ ดว้ สุยการจ่
นปั านยเงิ
ผลน2ปัครั
้ ง 2 ครั้ง
2561 จานวนรวม
เงินปั นผลงวดสุ
ดท้าบยส
าหรับผลประกอบการ
ในระหว่ในระหว่
างปี 2561างปีจานวนรวม
12,066 ล้12,066
านบาทล้เป็านบาท
นเงินปัเป็นนผลงวดสุ
ดท้ายสาหรั
ผลประกอบการ
านบาท
่อตั บาทต่
รา 4.50อหุบาทต่
อหุน้ )ทตามมติ
ถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
2560 8,350
จานวนล้า8,350
ปี 2560 จปีานวน
นบาทล้(ที
่อตั รา(ที4.50
น้ ) ตามมติ
ี่ประชุมทผูี่ปถ้ ระชุ
ือหุมน้ ผูของธนาคาร
นที่ 12 เมษายน
2561นและเงิ
นปั นผลระหว่
างกาลจากผลการด
าเนินงานงวดมกราคมถึ
ง
เมื่อวันทีเมื่ 12่อวัเมษายน
2561 และเงิ
ปันผลระหว่
างกาลจากผลการด
าเนินงานงวดมกราคมถึ
ง
ุนายนจานวน
2561 จ3,716
านวนล้3,716
่อตั รา
2.00อหุบาทต่
อหุน้ ก) าไรจากการวั
โดยมีกาไรจากการวั
มิถุนายนมิถ2561
านบาทล้า(ทีนบาท
่อตั รา(ที2.00
บาทต่
น้ ) โดยมี
ดมูลค่า ดมูลค่า
นเผื่อขายลดลง
นบาทผลขาดทุ
และมีผนลขาดทุ
นจากการแปลงค่
างบการเงิ
เงินลงทุเงินนเผืลงทุ
่อขายลดลง
9,317 ล้9,317
านบาทล้าและมี
จากการแปลงค่
างบการเงิ
นจากการนจากการ
านบาทล้าซึนบาท
่ งเป็ นผลจากการแข็
งค่าของเงิ
บาท นบาท
ดาเนินงานในต่
างประเทศเพิ
ซึ่ งเป็ นผลจากการแข็
งค่นาของเงิ
ดาเนินงานในต่
างประเทศเพิ
่มขึ้น 3,180
่มขึ้นล้3,180
หนีส้ ิ นทีหนี
่อาจเกิ
น้ ในภายหน้
า
ส้ ิ นทีดขึ่อาจเกิ
ดขึน้ ในภายหน้
า
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษหทั นีย่้อสยมี
ิ นทีห่อนีาจเกิ
ในภายหน้
าจานวนาจานวน
่ 31 ธัน2561
วาคมธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
ดขึ้นในภายหน้
้ สินทีดขึ่อ้ นาจเกิ
653,730653,730
ล้านบาทล้าเพินบาท
ม่ ขึ้น เพิ
53,784
านบาทล้าหรื
นบาท
อร้อยละ
หรื อ9.0
ร้อยละ
จาก9.0
ณ สิจาก
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2560
วาคม 2560
่มขึ้ น ล้53,784
้ นเดืณอนธั
ส่ วนใหญ่
นการเพิ
ขึ้นจากภาระผู
กพันอื่นกๆพันอื่นๆ
ส่ วเป็นใหญ่
เป็ น่มการเพิ
่มขึ้นจากภาระผู
งที่มไาและใช้
แหล่งที่มแหล่
าและใช้
ปของเงิไปของเงิ
นทุน นทุน
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษแทั หล่
าของเงิ
ทุนที่สนาคัทุญ
วย วย
่ 31 ธัน2561
วาคมธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
ย่องยมีที่มแหล่
งที่มนาของเงิ
นทีประกอบด้
่สาคัญประกอบด้
เงินรับฝากจ
ล้านบาทล้าหรื
อคิดเป็
นของเจ้
าของส่ วานที
่เป็ นวนที่เป็ น
เงินรัานวน
บฝากจ2,326,470
านวน 2,326,470
นบาท
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น74.6
ร้อยละส่ ว74.6
ส่ วนของเจ้
ของส่
ของธนาคารจ
านวน 412,814
ล้านบาทล้าหรื
อคิดเป็
างธนาคารและ
ของธนาคารจ
านวน 412,814
นบาท
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น13.2
ร้อยละรายการระหว่
13.2 รายการระหว่
างธนาคารและ
ตลาดเงินตลาดเงิ
ด้านหนีน้ด้สาิ นนหนี
จานวน
ล้านบาทล้าหรื
อคิดเป็หรืนอร้คิอดยละ
และตราสารหนี
านวน 136,862
นบาท
เป็ น4.4
ร้อยละ
4.4 และตราสารหนี
้ ที่ออก ้ ที่ออก
้ สินจ136,862
และเงินและเงิ
กูย้ มื จานวน
ล้านบาทล้าหรื
อคิดเป็
นกูย้ มื จ116,348
านวน 116,348
นบาท
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น3.7
ร้อยละ 3.7
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

สาหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ
จานวน 2,083,160 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66.8 เงินลงทุนสุ ทธิ (รวมเงินลงทุนสุ ทธิใน
บริ ษทั ร่ วม) จานวน 558,396 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.9 และรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิดา้ นสิ นทรัพย์จานวน 450,700 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.5
เงินกองทุนและอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
สาหรับปี 2561 ธนาคารต้องดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงมากกว่าร้อยละ 6.375 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงมากกว่า
ร้อยละ 7.875 และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงมากกว่าร้อยละ 10.375
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมายจานวน 426,563
ล้านบาท เงินกองทุน ชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของจานวน 390,309 ล้านบาท และเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 จานวน 390,369 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ
17.96 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 16.43
และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 16.43
การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่ อง
สิ นทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์สภาพคล่องรวม 1,018,448 ล้านบาท ลดลง 33,527
ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.2 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 จากเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 35,813
ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อค้าลดลง 7,597 ล้านบาท ขณะที่รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิเพิ่มขึ้น 12,962 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุ ทธิร้อยละ 2.40 เพิม่ ขึ้นร้อยละ
0.08 จากปี ก่อน เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อ ประกอบกับ
ต้นทุนเงินรับฝากลดลงตามการขยายฐานเงินรับฝากต้นทุนต่าประเภทออมทรัพย์และกระแส
รายวัน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิมีจานวน 71,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 4,751
ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.1 สาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้น 5,305 ล้านบาท หรื อร้อยละ
5.0 ส่ วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจานวน 4,255 ล้านบาท สอดคล้อง
กับการขยายตัวของปริ มาณเงินให้สินเชื่อทั้งจากสิ นเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สิ นเชื่อลูกค้าบุคคล
และสิ นเชื่อกิจการต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น สาหรับค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้น 554 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.4 เป็ นผลจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิ นเพิ่มขึ้น 1,103 ล้านบาท จากต้นทุนและปริ มาณธุ รกรรมที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ลดลง 962 ล้านบาท สาเหตุหลัก
จากการครบกาหนดไถ่ถอนหุ น้ กู้

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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รายได้ทรายได้
ี่มิใช่ดอกเบี
ที่มิใช่้ ยดอกเบี้ย
ในปีธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
ย่อยมีทรี่มายได้
ที่มิใช่้ ยดจอกเบี
านวน ล้50,025
ในปี 2561
ษทั ย่อยมีษรทั ายได้
ิใช่ดอกเบี
านวน้ ยจ50,025
านบาทล้าเพินบาท
่มขึ้น เพิ่มขึ้น
นบาท
หรื อ9.1
ร้อยละ
9.1ยบกั
เมื่อบเทีปี ย2560
บกับปีเป็2560
เป็ นผลจากก
จากธุรกรรมเพื
4,182 ล้4,182
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
เมื่อเที
นผลจากก
าไรสุ ทธิาไรสุ
จากธุทรธิกรรมเพื
่อค้า ่อค้า
ตราต่างประเทศเพิ
นบาทาไรสุ
และก
จากเงินนเพิลงทุ
และปริ วและปริ
รรตเงินวรรตเงิ
ตราต่านงประเทศเพิ
านบาทล้าและก
ทธิาไรสุ
จากเงิทนธิลงทุ
่มขึ้นล้2,043
่มขึ้น 2,043
่มขึ้นนเพิ่มขึ้น
่าธรรมเนี
สาหรับครายได้
ค่าธรรมเนี
ยมและบริ
เพิม่ ขึก่้ นอจากปี
1,581 ล้1,581
านบาทล้าสนบาท
าหรับรายได้
ยมและบริ
การสุ ทธิกเารสุ
พิม่ ขึท้ นธิจากปี
นเล็กก่น้ออนเล็
ยแม้กวน้า่ อยแม้วา่
ธนาคารมี
นค่าธรรมเนี
มการท
าธุรากรรมผ่
านช่อจงทางดิ
จิทลาั ธรรมเนี
โดยค่าธรรมเนี
ธนาคารมี
การยกเว้กนารยกเว้
ค่าธรรมเนี
ยมการทยาธุ
รกรรมผ่
นช่องทางดิ
ิทลั โดยค่
ยมจาก ยมจาก
การกองทุ
นรวม รวมทั
าธรรมเนี
ยมจากบริ
การด้านการด้าน
บริ การประกั
นผ่านธนาคารและบริ
การกองทุ
นรวม้ งค่รวมทั
ยมจากบริ
บริ การประกั
นผ่านธนาคารและบริ
้ งค่าธรรมเนี
หลักทรัหลั
พย์ยกงัทรั
เติพบย์โตดี
ยงั เติบโตดี
ค่าใช้จ่าค่ยจากการด
าเนินงานาเนินงาน
าใช้จ่ายจากการด
ในปี 2561
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่ใช้อยมี
จ่ายจากการด
าเนินงานาเนิ55,165
านบาทล้เพิ
6,217
ในปีธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
ค่าใช้จ่ายจากการด
นงานล้55,165
านบาท
่มขึ้น เพิ
่มขึ้น 6,217
่ยวกั
ล้านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากปี
ลักมาจากค่
าใช้จ่ายเกี
กงานเพิ
ขึ้น ่มขึ้น
นบาท
หรื อ12.7
ร้อยละ
12.72560
จากปีสาเหตุ
2560หสาเหตุ
หลักมาจากค่
าใช้
จ่าบยเกีพนั่ยวกั
บพนัก่มงานเพิ
3,233 ล้3,233
านบาทล้าเพืนบาท
่อรองรัเพืบ่อประมาณการหนี
บค่าชดเชยกรณี
พนักงานพนักงาน
รองรับประมาณการหนี
พิ่มขึ้น จากการปรั
บค่าชดเชยกรณี
้ สินที่เพิ้ ่มสขึิ น้ นที่เจากการปรั
เกษียณและเลิ
กจ้างตามพระราชบั
ญญัติคุม้ ญครองแรงงาน
(ฉบับที่ (ฉบั
7) พ.ศ.
2562
บ
บ
เกษียณและเลิ
กจ้างตามพระราชบั
ญัติคุม้ ครองแรงงาน
บที่ 7)
พ.ศ.ประกอบกั
2562 ประกอบกั
จากค่าใช้จากค่
จ่ายอืาใช้
่นๆจ่าเพิยอื่ม่นขึ้นๆ เพิ
2,753
นบาทล้าส่นบาท
วนหนึส่่ งวจากการใช้
จ่ายเพื่อรองรั
นแปลง่ยนแปลง
นหนึ่งจากการใช้
จ่ายเพืบ่อการเปลี
รองรับ่ยการเปลี
่มขึ้นล้า2,753
่รวดเร็ วตทางนวั
กรรมฒนาระบบงาน
การพัฒนาระบบงาน
และการปรั
บปรุทงธิประสิ
ทธิ ภาพในการด
ที่รวดเร็ ทีวทางนวั
กรรม ตการพั
และการปรั
บปรุ งประสิ
ภาพในการด
าเนินงานาเนินงาน
อย่างต่ออย่
เนื่อางต่
ง อเนื่อง
่ายหนี
าใช้้ สจู ญ
จะสูญ และขาดทุ
นจากการด้
ค่าใช้จ่าค่ยหนี
หนี้ สูญงสัหนี
ยจะสู
ญยและขาดทุ
นจากการด้
อยค่า อยค่า
้ สงสั
่าใช้้ สจูญ
่ายหนี
ในปี 2561
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่ใช้
จ่าคยหนี
หนี้ สูญงสัหนี
ยจะสู
ญยและขาดทุ
นจากการนจากการ
ในปีธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
อยมี
จะสู ญ และขาดทุ
้ สงสั
ด้อยค่าจด้านวน
านบาทล้าเทีนบาท
ยบกับเทีจานวน
านบาทล้าในปี
ก่อนในปี ก่อน
อยค่าจ21,965
านวน ล้21,965
ยบกับจ22,370
านวน ล้22,370
นบาท
ปี 2560 ปี 2560
ฐานะการเงิ
น
ฐานะการเงิ
น
สิ นทรัพสิย์นทรัพย์
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษสทั ิ นย่อทรัยมีพสย์ิ นรวม
ล้านบาทล้าเพินบาท
่ 31 ธัน2560
วาคมธนาคารและบริ
2560 ธนาคารและบริ
ทรัพ3,076,310
ย์รวม 3,076,310
่มขึ้น เพิ่มขึ้น
แก่สเงิิ นนเชืให้
132,080132,080
ล้านบาทล้าจาก
ณ สิจาก
่สาคัญได้่สแาคัก่ญเงิได้
นให้
่อเพิสิน่มขึเชื้ น่อเพิ่มขึ้น
นบาท
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2559
วาคมรายการที
2559 รายการที
้ นเดืณอนธั
นบาท
หรื อร้3.2
อยละ
พิ่มขึ้น 45,106
นบาท
หรื อร้8.3
อยละ 8.3
62,896 62,896
ล้านบาทล้าหรื
อร้อยละ
เงิน3.2
ลงทุเงินนสุลงทุ
ทธิ เพิน่มสุขึท้ นธิ เ45,106
ล้านบาทล้าหรื
อร้อยละ
่อขาย และรายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
พิ่มขึ้น ล้43,126
จากเงินนเผืลงทุ
จากเงินลงทุ
่อขายนเผืและรายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
นสุ ทธิเพิน่มสุขึท้ นธิ เ43,126
านบาทล้านบาท
หรื อ10.9
ร้อยละ
10.9 จากการเพิ
ของธุรกรรมการให้
หรื อร้อยละ
จากการเพิ
สินเชื่อ สินเชื่อ
่มขึร้ นกรรมการให้
่มขึ้นของธุ
เงินให้สเงิิ นนเชืให้
่อ สินเชื่อ
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อให้ยมีสเิ นงินเชืให้
่อจสานวน
ล้านบาทล้านบาท
่ 31 ธัน2560
วาคมธนาคารและบริ
2560 ธนาคารและบริ
ิ นเชื่อจ2,003,989
านวน 2,003,989
เพิ่มขึ้นจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากการเพิ
เพิ่มขึ้ นนเดืจากสิ
อนธัน2559
วาคมจานวน
2559 จ62,896
านวน ล้62,896
นบาท
หรื อ3.2
ร้อยละ
3.2 จากการเพิ
่มขึ้น ่มขึ้น
ของสิ นเชื
่อลูกนค้เชืาธุ่อรลูกิกจค้รายใหญ่
สิ นเชื่อลูสิกนค้เชืาธุ่อรลูกิกจค้รายกลาง
สิ นเชื่อลูสิกนค้เชืาบุ่อคลูคล
่อ นเชื่อ
ของสิ
าธุรกิจรายใหญ่
าธุรกิจรายกลาง
กค้าและสิ
บุคคลนเชื
และสิ
กิจการต่กิาจงประเทศ
การต่างประเทศ
ธนาคารและบริ
ษทั สย่ิ นอเชื
ยให้
สินเชืดส่่อในสั
ธุรกิจในภาคอุ
ตสาหกรรมการผลิ
ต
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยให้
่อในสั
วนสูดงทีส่่สวนสู
ุ ดแก่งทีธุร่สกิุ ดจแก่
ในภาคอุ
ตสาหกรรมการผลิ
ต
และการพาณิ
ชย์ท40.9
ี่ร้อยละรองลงมาได้
40.9 รองลงมาได้
แก่ ภาคการสาธารณู
ปโภคและบริ
ารที่ร้อยละ
และการพาณิ
ชย์ที่ร้อยละ
แก่ ภาคการสาธารณู
ปโภคและบริ
การที่ร้อกยละ
มทรั
พย์มและการก่
อสร้าง อสร้าง
21.0นเชื
ภาคสิ
่อทีย่อทียู่รอ่ ้อาศั
ยที11.4
่ร้อยละ
11.4 และภาคธุ
กิจอสั
งหาริ
ทรัพย์และการก่
21.0 ภาคสิ
่อเพืน่อทีเชื่อ่อยูเพือ่ าศั
ยละ
และภาคธุ
รกิจอสังรหาริ
งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุน้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม
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ที่ร้อยละ 9.6 ขณะที่เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ส่ วนใหญ่จากภาคการ
สาธารณูปโภคและบริ การ และภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 87,419
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมเท่ากับร้อยละ 3.9
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 จานวน 140,021
ล้านบาท โดยมีสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 70,017 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อสารองขั้นต่าฯ เท่ากับ ร้อยละ 200.0 ทั้งนี้ อัตราส่ วน
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ
160.2
เงินลงทุนสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนสุ ทธิจานวน 591,720 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 จานวน 45,106 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.3 ส่ วนใหญ่
มาจากเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนสุ ทธิ ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 315,830 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.4
ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่ วนที่เหลือเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจานวน 99,413
ล้านบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชนจานวน 43,468 ล้านบาท และเงินลงทุนสุ ทธิในตราสารทุน
จานวน 124,131 ล้านบาท
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมจานวน 2,674,303 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 109,318 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.3 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 โดยส่ วนใหญ่เป็ น
เงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นจานวน 132,602 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.1 ขณะที่ตราสารหนี้ ที่ออกและ
เงินกูย้ มื ลดลง 30,625 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.2
เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินรับฝากจานวน 2,310,743 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2559 จานวน 132,602 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.1 จากการเพิม่ ขึ้น
ของเงินรับฝากทุกประเภท โดยเงินรับฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เงินรับฝากกระแส
รายวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และเงินรับฝากประจาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เป็ นผลจากบริ หารต้นทุน
เงินรับฝากโดยการเพิ่มสัดส่ วนเงินรับฝากที่มีตน้ ทุนต่า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
107,190 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2559 จานวน 30,625 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิด
จากการไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ครั้งที่ 1/2555 ก่อนวันครบกาหนดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
จานวน 20,000 ล้านบาท และลดลงจากมูลค่าหุ น้ กูส้ กุลเงินต่างประเทศตามการแข็งค่าของ
เงินบาท
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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ส่ วนของเจ้
ส่ วนของเจ้
าของ าของ
ส่ วนของเจ้
ของส่
นที่เป็ นของธนาคาร
่ 31 ธัน2560
วาคมมีจ2560
านวน 401,724
ส่ วนของเจ้
าของส่ วานที
่เป็ นวของธนาคาร
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
านวนมีจ401,724
ล้านบาทล้านบาท
นบาท
หรื อ6.0
ร้อยละ
สิ้ นปีส่ ว2559
ส่ วมนใหญ่
าจากก
เพิ่มขึ้น เพิ
22,708
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จาก6.0
ณ สิจาก
นใหญ่
าจากกมาไรสุ
ทธิาไรสุ
ส่วนทีทธิ่ ส่วนที่
่มขึ้น ล้22,708
้ นปี ณ2559
เป็ นของธนาคารส
2560 จ33,009
านวน ล้33,009
สุ ทธิดว้ายเงิ
ยการจ่
นผล
เป็ นของธนาคารส
าหรับปี าหรั
2560บปีจานวน
านบาทล้าสุนบาท
ทธิดว้ ยการจ่
นปั นายเงิ
ผลน2ปัครั
้ ง 2 ครั้ง
2560 จานวนรวม
เงินปั นผลงวดสุ
ดท้าบยส
าหรับผลประกอบการ
ในระหว่ในระหว่
างปี 2560างปีจานวนรวม
12,056 ล้12,056
านบาทล้เป็านบาท
นเงินปัเป็นนผลงวดสุ
ดท้ายสาหรั
ผลประกอบการ
2559 8,346
จานวนล้า8,346
านบาท
่อตั บาทต่
รา 4.50อหุบาทต่
อหุน้ )ทตามมติ
ถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ปี 2559 จปีานวน
นบาทล้(ที
่อตั รา(ที4.50
น้ ) ตามมติ
ี่ประชุมทผูี่ปถ้ ระชุ
ือหุมน้ ผูของธนาคาร
นที่ 12 เมษายน
2560นและเงิ
นปันผลระหว่
างกาลจากผลการด
าเนินงานงวดมกราคมถึ
ง
เมื่อวันทีเมื่ 12่อวัเมษายน
2560 และเงิ
ปันผลระหว่
างกาลจากผลการด
าเนินงานงวดมกราคมถึ
ง
ุนายนจานวน
2560 จ3,710
านวนล้3,710
่อตั รา
2.00อหุบาทต่
อหุ น้ ก) าไรจากการวั
โดยมีกาไรจากการวั
มิถุนายนมิถ2560
านบาทล้า(ทีนบาท
่อตั รา(ที2.00
บาทต่
น้ ) โดยมี
ดมูลค่า ดมูลค่า
นเผือ่ มขายเพิ
ม่ ขึ้นล้7,005
นบาท่มขณะที
่มีผนลขาดทุ
นจากการแปลงค่
างบการเงิ
เงินลงทุเงินนเผืลงทุ
อ่ ขายเพิ
ขึ้น 7,005
านบาทล้าขณะที
ีผลขาดทุ
จากการแปลงค่
างบการเงิ
นจาก นจาก
างประเทศเพิ
านบาทล้าเป็นบาท
นผลจากการแข็
งค่าของเงิ
บาท นบาท
าเนินงานในต่
างประเทศเพิ
เป็ นผลจากการแข็
งค่นาของเงิ
การดาเนิการด
นงานในต่
่มขึ้น 5,018
่มขึ้นล้5,018
หนีส้ ิ นทีหนี
่อาจเกิ
น้ ในภายหน้
า
ส้ ิ นทีดขึ่อาจเกิ
ดขึน้ ในภายหน้
า
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษหทั นีย่้อสยมี
ิ นทีห่อนีาจเกิ
ในภายหน้
าจานวนาจานวน
่ 31 ธัน2560
วาคมธนาคารและบริ
2560 ธนาคารและบริ
ดขึ้นในภายหน้
้ สินทีดขึ่อ้ นาจเกิ
599,946599,946
ล้านบาทล้าลดลง
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จาก0.5
ณ สิจาก
นบาท3,098
ลดลงล้3,098
นบาท
หรื อร้0.5
อยละ
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2559
วาคม 2559
้ นเดืณอนธั
จากการลดลงของการค
่น และเล็
เตอร์อตอฟเครดิ
ต ขณะทีต่ภขณะที
าระผูก่ภพัาระผู
นอื่นกๆพัเพิ
จากการลดลงของการค
นอื่นตและเล็
เตอร์ออฟเครดิ
นอื่ม่นขึ้ๆน เพิ่มขึ้น
้ าประกัน้ าอืประกั
แหล่งที่มแหล่
าและใช้
ปของเงิไปของเงิ
นทุน นทุน
งที่มไาและใช้
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษแทั หล่
าของเงิ
ทุนที่สนาคัทุญ
วย วย
่ 31 ธัน2560
วาคมธนาคารและบริ
2560 ธนาคารและบริ
ย่องยมีที่มแหล่
งที่มนาของเงิ
นทีประกอบด้
่สาคัญประกอบด้
เงินรับฝากจ
เงินรัานวน
บฝากจ2,310,743
านวน 2,310,743
ล้านบาทล้าหรื
นบาท
อคิดเป็
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น75.1
ร้อยละ
ส่ ว75.1
นของเจ้
ส่ วนของเจ้
าของส่ วานที
ของส่
่เป็ นวนที่เป็ น
ของธนาคารจ
ของธนาคารจ
านวน 401,724
านวน 401,724
ล้านบาทล้าหรื
นบาท
อคิดเป็
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น13.1
ร้อยละ
รายการระหว่
13.1 รายการระหว่
างธนาคารและ
างธนาคารและ
ตลาดเงินตลาดเงิ
ด้านหนีน้ด้สาิ นนหนี
จานวน
านวน 133,584
ล้านบาทล้าหรื
นบาท
อคิดเป็
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น4.3
ร้อยละ
และตราสารหนี
4.3 และตราสารหนี
้ สินจ133,584
้ ที่ออก ้ ที่ออก
และเงินและเงิ
กูย้ มื จานวน
นกูย้ มื จ107,190
านวน 107,190
ล้านบาทล้าหรื
นบาท
อคิดเป็
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น3.5
ร้อยละ 3.5
สาหรับแหล่
สาหรังใช้
บแหล่
ไปของเงิ
งใช้ไนปของเงิ
ทุนของธนาคารและบริ
นทุนของธนาคารและบริ
ษทั ย่อยทีษ่สทั าคั
ย่อญยทีประกอบด้
่สาคัญประกอบด้
วย เงินให้
วยสเงิิ นนเชืให้
่อ สินเชื่อ
จานวน 2,003,989
จานวน 2,003,989
ล้านบาทล้หรื
านบาท
อคิดเป็หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น65.1
ร้อยละ
รายการระหว่
65.1 รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
นสุ ทธิ นสุ ทธิ
ด้านสิ นด้ทรั
านสิ
พย์นจทรั
านวน
พย์จ437,738
านวน 437,738
ล้านบาทล้าหรื
นบาท
อคิดหรื
เป็ นร้
อคิอดยละ
เป็ นร้14.2
อยละและเงิ
14.2นและเงิ
ลงทุนนสุลงทุ
ทธิ นสุ ทธิ
ล้านบาทล้าหรื
อคิดเป็
(รวมเงิน(รวมเงิ
ลงทุนนสุลงทุ
ทธิในนบริ
สุ ทษธิทใั นบริ
ร่ วม)ษจทั านวน
ร่ วม) จ593,180
านวน 593,180
นบาท
หรืนอร้คิอดยละ
เป็ น19.3
ร้อยละ 19.3
เงินกองทุเงินและอั
วนเงิ
นกองทุ
อสิ นนทรัต่ อพสิย์นเสีทรั
่ ยงพย์เสี่ ยง
กองทุตนราส่
และอั
ตราส่
วนเงินต่กองทุ
2560 ธนาคารต้
ารงอั
ตราส่
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วนของเจ้
สาหรับปีสาหรั
2560บปีธนาคารต้
องดารงอัองด
ตราส่
วนเงิ
นกองทุ
าของต่อาของต่อ
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ ส่1 วทีนของเจ้
พย์เสี่ ยงมากกว่
ร้อยละ
ตราส่
วนเงินชักองทุ
พย์เสี่ ยงมากกว่
า
สิ นทรัพสิย์เนสีทรั
่ ยงมากกว่
าร้อยละา5.75
อัต5.75
ราส่ วอันเงิ
นกองทุ
่ ยงมากกว่
า
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
ร้อยละ
7.25ตราส่
และอั
ตราส่
วนเงินทักองทุ
พย์เสี่ ยงมากกว่
ร้อยละ 9.75
ร้อยละ 7.25
และอั
วนเงิ
นกองทุ
่ ยงมากกว่
าร้อยละา9.75
้ งสิ้ นนต่ทัอ้สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่ 31 ธัน2560
วาคมธนาคารและบริ
2560 ธนาคารและบริ
ยมีเงินตามกฎหมายจ
กองทุนตามกฎหมายจ
านวน 419,580
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อกองทุ
านวน 419,580
่เป็ นส่ วนของเจ้
าของจ383,841
านวน 383,841
นบาทนและเงิ
ล้านบาทล้าเงินบาท
นกองทุเงินชักองทุ
าของจานวน
ล้านบาทล้าและเงิ
กองทุนกองทุน
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ ส่1 วทีนของเจ้
เสี่ ยงร้อยละ
่ ยงร้พอย์ยละ
านวน 383,942
เป็ นวอันเงิ
ตราส่
วนเงินทักองทุ
ชั้นที่ 1 จชัานวน
ล้านบาทล้าคินบาท
ดเป็ นอัคิตดราส่
นกองทุ
้ นที่ 1 จ383,942
้ งสิ้ นนต่ทัอ้สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
ตราส่
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วนของเจ้
เสี่ ยงร้16.62
อยละ 16.62
18.17 อั18.17
ตราส่ วอันเงิ
นกองทุ
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงร้พอย์ยละ
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ ส่1 วทีนของเจ้
และอั
ตราส่
วนเงินชักองทุ
เสี่ ยงร้16.63
อยละ 16.63
และอัตราส่
วนเงิ
นกองทุ
่ ยงร้พอย์ยละ
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
การด
ารงสิ
พย์สอภาพคล่
การดารงสิ
นทรั
พย์นสทรั
ภาพคล่
ง อง
สิ นทรัพสิย์สนภาพคล่
งของธนาคารและบริ
ษทั ย่อย ษประกอบด้
วย เงินสด
างธนาคาร
ทรัพย์สอภาพคล่
องของธนาคารและบริ
ทั ย่อย ประกอบด้
วยรายการระหว่
เงินสด รายการระหว่
างธนาคาร
และตลาดเงิ
นสุ ทธิ เงินนสุลงทุ
่อค้านและเงิ
ลงทุนนเผืลงทุ
่อขายนเผืซึ่ งอขาย
ณ วันซึ่ทีง ่ ณ31วัธันนทีวาคม
และตลาดเงิ
ทธิ เงินนเพืลงทุ
เพื่อค้านและเงิ
่ 31 ธัน2560
วาคมมี 2560 มี
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุน้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
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สิ นทรัพย์สภาพคล่องรวม 1,051,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95,135 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.9
จากสิ้ นเดือนธันวาคม 2559 โดยมีการเพิ่มขึ้นที่สาคัญจากเงินลงทุนเผือ่ ขายที่เพิ่มขึ้น 70,909
ล้านบาท และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิม่ ขึ้น 43,126 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิจานวน 66,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 จานวน 2,627 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.1 สาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยจากรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 2,236 ล้านบาท หรื อร้อยละ 36.5 และรายได้ดอกเบี้ย
จากเงินให้สินเชื่อเพิม่ ขึ้น 797 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.9 จากการขยายตัวของปริ มาณเงินให้
สิ นเชื่อ ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 406 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.1 สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินนาส่ งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นตามปริ มาณเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้น สาหรับส่ วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุ ทธิลดลงร้อยละ 0.02 จากปี ก่อน เป็ นร้อยละ 2.32 เป็ นผลจากอัตราผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์ลดลง
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 45,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
3,983 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ
เพิ่มขึ้น 3,034 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากบริ การประกัน
ผ่านธนาคารและบริ การกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจากการอานวยสิ นเชื่อ และค่าธรรมเนียม
จากบริ การทาธุรกรรมผ่านธนาคาร และกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2,156 ล้านบาท
ขณะที่กาไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศลดลง 1,202 ล้านบาท
จึงส่ งผลให้มีอตั ราส่ วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิต่อรายได้จากการดาเนินงานอยูท่ ี่
ร้อยละ 24.5 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ร้อยละ 23.1
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน 48,948 ล้านบาท ลดลง 1,557
ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.1 จากปี 2559 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 2,186 ล้านบาท
จากการลดลงของค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจานวน 22,370 ล้านบาท เทียบกับจานวน 15,728 ล้านบาท ในปี ก่อน
ปี 2559
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,944,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
108,378 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการที่สาคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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72,190 ล้72,190
านบาทล้าหรื
นบาท
อร้อยละ
หรื อ3.9
ร้อยละ
และเงิ
3.9นและเงิ
ลงทุนนสุลงทุ
ทธิ เพิน่มสุขึท้ นธิเ27,089
พิ่มขึ้น ล้27,089
านบาทล้าหรื
นบาท
อร้อยละ
หรื อ5.2
ร้อยละ 5.2
ส่ วนใหญ่ส่ วจนใหญ่
ากเงินลงทุ
จากเงินนเผืลงทุ
่อขายนเผืและรายการระหว่
่อขาย และรายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
นสุ ทธิ เพิน่มสุขึท้ นธิ เ22,605
พิ่มขึ้น 22,605
ล้านบาทล้าหรื
นบาท
อร้อยละ
หรื อ6.1
ร้อยละ 6.1
เงินให้สเงิิ นนเชืให้
่อ สินเชื่อ
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อให้ยมีสเิ นงินเชืให้
่อจสานวน
ล้านบาทล้านบาท
่ 31 ธัน2559
วาคมธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
ิ นเชื่อจ1,941,093
านวน 1,941,093
เพิ่มขึ้นจากสิ
อนธั้ นนเดืวาคม
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
โดยเป็
เพิ่มขึ้ นเดื
จากสิ
อนธัน2558
วาคมจานวน
2558 จ72,190
านวน ล้72,190
นบาท
หรื อร้3.9
อยละ
3.9นการ
โดยเป็ นการ
เพิม่ ขึ้นของสิ
่อลูกนค้เชืาธุ่อรลูกิกจค้รายใหญ่
และรายกลาง
สิ นเชื่อลูสิกนค้เชืาบุ่อคลูคล
่อกิจนการ
เพิม่ ขึ้นเชื
ของสิ
าธุรกิจรายใหญ่
และรายกลาง
กค้าและสิ
บุคคลนเชื
และสิ
เชื่อกิจการ
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ธนาคารและบริ
ษทั สย่ิ นอยให้
สินเชืด่อส่ในสั
ธุรกิจในภาคอุ
ตสาหกรรมการผลิ
ต
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยให้
เชื่อในสั
วนสูดงส่ทีว่สนสู
ุ ดแก่งทีธุ่สรกิุ ดจแก่
ในภาคอุ
ตสาหกรรมการผลิ
ต
ซึ่ งเป็ นการกระจายตั
วในหลายอุ
ตสาหกรรม
รองลงมาได้
และการพาณิ
ชย์ท41.7
ี่ร้อยละ
และการพาณิ
ชย์ที่ร้อยละ
ซึ่ ง41.7
เป็ นการกระจายตั
วในหลายอุ
ตสาหกรรม
รองลงมาได้
แก่ แก่
ภาคสาธารณู
ปโภคและบริ
ารที่ร20.6
้อยละภาคสิ
20.6นภาคสิ
ยที่ร11.3
้อยละและ
11.3 และ
ภาคสาธารณู
ปโภคและบริ
การที่ร้อกยละ
เชื่ อเพืน่อเชื
ที่อยูเพือ่ ่อาศัทีย่อทียู่รอ่ ้อาศัยละ
นให้สินนเชืให้
่อทีส่เิ นพิเชื
กิจอสั
งหาริ
ทรัพย์และการก่
างที9.3
่ร้อยละ
โดยจานวนเงิ
่เพิ่มขึ้นจาก
ภาคธุรกิภาคธุ
จอสังรหาริ
มทรั
พย์แมละการก่
อสร้างทีอ่รสร้
้อยละ
โดยจ9.3านวนเงิ
่มขึ่อ้ นทีจาก
สิ้ นเดือนธั
นใหญ่
าจากภาคสาธารณู
ปโภค และภาคธุ
รกิจอื่นๆรกิจอื่นๆ
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2558
วาคมส่ ว2558
ส่ วมนใหญ่
มาจากภาคสาธารณู
ปโภค และภาคธุ
เงินให้สเงิิ นนเชืให้
่อจัสดิ นชัเชื้ น่และค่
อ่ หนีา้ สเผืงสัอ่ หนี
ยจะสู
ญยจะสูญ
อจัดชั้านเผืและค่
้ สงสั
ณ สิ้ นเดืณอนธั
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อให้ยมีสเิ นงินเชืให้
่อด้สอิ นยคุเชืณ่อด้ภาพจ
านวน
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2559
วาคมธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
อยคุณ
ภาพจ68,841
านวน 68,841
ล้านบาทล้าคินบาท
ดเป็ นอัคิตดราส่
นให้
สินนเชืให้
่อด้สอิ นยคุเชืณ่อด้ภาพต่
นให้อสเงิิ นนเชืให้
่อรวมเท่
สินเชื่อากัรวมเท่
บร้อยละ
ากับ3.2
ร้อยละ 3.2
เป็ นวอันเงิ
ตราส่
วนเงิ
อยคุณอเงิภาพต่
ธนาคารและบริ
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่เผืออ่ยมีหนี
ค่า้ สเผืงสัอ่ หนี
ยจะสู
ญยณจะสู
สิ้ นญเดืณอนธั
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2559
วาคมจานวน
2559 จ119,518
านวน 119,518
้ สงสั
ล้านบาทล้ในขณะที
านบาท ในขณะที
่สารองขั่ส้ นารองขั
ต่าตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่
ของธนาคารแห่
งประเทศไทยเท่
งประเทศไทยเท่
ากับ 58,304
ากับล้58,304
านบาทล้านบาท
้ นต่าตามเกณฑ์
โดยค่าเผืโดยค่
อ่ หนีา้ สเผืงสัอ่ หนี
ยจะสู
ญทียจะสู
่มีอยูญค่ ิดทีเป็่มีอนยูร้ค่ อิดยละ
เป็ น205.0
ร้อยละของส
205.0ารองขั
ของส้ นารองขั
ต่าฯ ทั้ น้ งตนี่า้ ฯอัตทัราส่
ตราส่
า วนค่า
้ สงสั
้ งนี้วอันค่
ยจะสู
ญต่ยจะสู
อเงินญให้ต่อสเงิิ นนเชืให้
่อด้สอิ นยคุเชืณ่อด้ภาพ
ากับร้เท่
อยละ
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2559
วาคมเท่2559
ากับร้อยละ
เผื่อหนี้สเผืงสัอ่ หนี
อยคุณณสิภาพ
้ สงสั
้ นเดืณอนธั
173.6 173.6
เงินลงทุเงินนสุลงทุ
ทธิ นสุ ทธิ
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อลงทุ
ทธิ จนานวน
ล้านบาทล้านบาท
่ 31 ธัน2559
วาคมธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
ยมีเนงินสุลงทุ
สุ ทธิจ546,614
านวน 546,614
เพิ่มขึ้นจาก
เพิ่มขึณ้ นสิจาก
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2558
วาคมจานวน
2558 จ27,089
านวน ล้27,089
านบาทล้าหรื
นบาท
อร้อยละ
หรื อ5.2
ร้อยละ
ส่ วนใหญ่
5.2 ส่ วจนใหญ่
าก จาก
้ นเดืณอนธั
เงินลงทุเงินนเผืลงทุ
่อขายนเผื่อขาย
ธนาคารและบริ
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อลงทุ
ยมีเนงินสุลงทุ
ทธิสน่ วสุนใหญ่
ทธิส่วเป็นใหญ่
นเงินลงทุ
เป็ นเงินนในหลั
ลงทุนกทรั
ในหลั
พย์รกัฐทรับาลและ
พย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิ
รัฐจวิสซึาหกิ
่ ง ณ จวันซึ่ทีง ่ ณ31วัธันนทีวาคม
่ 31 ธัน2559
วาคมมีจ2559
านวนมีจ339,527
านวน 339,527
ล้านบาทล้าคินบาท
ดเป็ นร้คิอดยละ
เป็ น62.1
ร้อยละ 62.1
ของเงินของเงิ
ลงทุนนทัลงทุ
นที่เหลื
ส่ วอนที
เป็ ่เนหลื
เงินอลงทุ
เป็ นเงินนในตราสารหนี
ลงทุนในตราสารหนี
านวน 82,764
านวน 82,764
้ ต่างประเทศจ
้ ต่างประเทศจ
้ งหมดนทัส่้ งวหมด
ล้านบาทล้าตราสารหนี
นบาท ตราสารหนี
านวน 18,905
านวน ล้18,905
านบาทล้าและเงิ
นบาทนและเงิ
ลงทุนนสุลงทุ
ทธิในนตราสารทุ
สุ ทธิในตราสารทุ
น
น
้ ภาคเอกชนจ
้ ภาคเอกชนจ
จานวน จ104,731
านวน 104,731
ล้านบาทล้านบาท
หนีส้ ิ น หนีส้ ิ น
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษหทั นีย่อ้ สยมี
ิ นรวมจ
ล้านบาทล้านบาท
่ 31 ธัน2559
วาคมธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
หนี้สานวน
ิ นรวมจ2,564,985
านวน 2,564,985
เพิม่ ขึ้น เพิ
91,164
านบาทล้าหรื
นบาท
อร้อยละ
หรื อ3.7
ร้อยละ
จาก3.7
ณ สิจาก
สิ้ นนเดืวาคม
อนธัน2558
วาคมโดยส่
2558วนใหญ่
โดยส่ วเป็นใหญ่
น เป็ น
่มขึ้ น ล้91,164
้ นเดืณอนธั
เงินรั่เบพิฝากที
านวน ล้87,176
นบาท
หรื อ4.2
ร้อยละ
4.2 และรายการระหว่
างธนาคาร
เงินรับฝากที
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
และรายการระหว่
างธนาคาร
่มขึ้นจ87,176
่มขึ้นจ่เพิานวน
และตลาดเงิ
นบาท
หรื อ1.7
ร้อยละ
1.7 ส่ วเพินใหญ่
เพิ่มขึร้ นกรรมการกู
จากธุรกรรมการกู
ย้ มื
และตลาดเงิ
นเพิ่มขึ้นนเพิ
2,247
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
ส่ วนใหญ่
ย้ มื
่มขึ้นล้2,247
่มขึ้นจากธุ
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เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินรับฝากจานวน 2,178,141 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2558 จานวน 87,176 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.2 ส่ วนใหญ่มาจาก
เงินรับฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ขณะที่เงินรับฝากประจาลดลงร้อยละ 2.5 เป็ นผลจาก
บริ หารต้นทุนเงินรับฝากโดยการเพิม่ สัดส่ วนเงินรับฝากที่มีตน้ ทุนต่า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
137,815 ล้านบาท ลดลง 587 ล้านบาทจากสิ้ นเดือนธันวาคม 2558 เป็ นผลจากการลดลงของ
มูลค่าหุน้ กูส้ กุลเงินต่างประเทศจากการแข็งค่าของเงินบาท
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 379,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,184 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 4.7 จาก ณ สิ้ นปี 2558 ส่ วนใหญ่จากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 จานวน 31,815
ล้านบาท สุ ทธิดว้ ยการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งในระหว่างปี 2559 จานวนรวม 12,022 ล้านบาท
โดยเป็ นเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายสาหรับผลประกอบการปี 2558 จานวน 8,310 ล้านบาท (ที่อตั รา
4.50 บาทต่อหุน้ ) ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคารเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2559 จานวน 3,712 ล้านบาท
(ที่อตั รา 2.00 บาทต่อหุ น้ ) และการจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ รวม
6,000 ล้านบาท ขณะที่มีผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 2,117 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
และอาคารลดลง 947 ล้านบาท และกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 620 ล้านบาท
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจานวน
603,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47,020 ล้านบาท หากเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 โดยส่ วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากการค้ าประกันอื่น
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญประกอบด้วย
เงินรับฝากจานวน 2,178,141 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.0 ส่ วนของเจ้าของจานวน
379,016 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.9 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื จานวน 137,815
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.7 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินจานวน
130,928 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.4
ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ
จานวน 1,941,093 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.9 เงินลงทุนสุ ทธิ (รวมเงินลงทุนสุ ทธิใน
บริ ษทั ร่ วม) จานวน 547,941 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.6 และรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิดา้ นสิ นทรัพย์จานวน 394,612 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.4

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เงินกองทุเงินและอั
กองทุตนราส่
และอั
วนเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินต่กองทุ
อสิ นนทรัต่ อพสิย์นเสีทรั
่ ยงพย์เสี่ ยง
ในปีธนาคารต้
2559 ธนาคารต้
อ งด
ารงอัวนเงิ
ตราส่
วนเงิ นนกองทุ
่ 1 ทีว่ นของเจ้
เป็ นส่ วนของเจ้
ในปี 2559
อ งดารงอั
ตราส่
นกองทุ
ชั้นที่ น1 ชัที้ น่ เป็ทีนส่
าของต่ อาของต่อ
พย์เสี่ ยงมากกว่
ร้อยละอั5.125
ตราส่
วนเงินชักองทุ
พย์เสี่ ยงมากกว่
า
สิ นทรัพสิย์นเสีทรั
่ ยงมากกว่
าร้อยละา5.125
ตราส่ วอันเงิ
นกองทุ
่ ยงมากกว่
า
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
อยละและอั
6.625ตราส่
และอั
ตราส่
วนเงินกองทุ
พย์เสี่ ยงมากกว่
อยละ 9.125
ร้อยละ ร้6.625
วนเงิ
นกองทุ
ทั้งสิ้ นนต่ทัอ้ งสิสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่ ยงมากกว่
าร้อยละาร้9.125
่ 31 ธัน2559
วาคมธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
ยมีเงินตามกฎหมายจ
กองทุนตามกฎหมายจ
านวน 403,068
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
ษทั ย่อยมีษเทั งินย่อกองทุ
านวน 403,068
่เป็ นส่ วนของเจ้
าของจ360,702
านวน 360,702
นบาทนและเงิ
ล้านบาทล้าเงินบาท
นกองทุเงินชักองทุ
าของจานวน
ล้านบาทล้าและเงิ
กองทุนกองทุน
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ ส่1 วทีนของเจ้
่ ยงร้พอย์ยละ
านวน 360,818
เป็ นวอันเงิ
ตราส่
วนเงินทักองทุ
เสี่ ยงร้อยละ
ชั้นที่ 1 จชัานวน
ล้านบาทล้าคินบาท
ดเป็ นอัคิตดราส่
นกองทุ
้ นที่ 1 จ360,818
้ งสิ้ นนต่ทัอสิ้ งสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
18.32 อั18.32
ตราส่ วอันเงิ
นกองทุ
ชั้นที่ 1นทีชั้น่เป็ทีนส่
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงร้พอย์เยละ
ตราส่
วนเงินกองทุ
่ 1 วทีนของเจ้
่เป็ นส่ วนของเจ้
สี่ ยงร้16.40
อยละ 16.40
และอัตราส่
วนเงิ
นกองทุ
่ ยงร้พอย์ยละ
และอั
ตราส่
วนเงินชักองทุ
เสี่ ยงร้16.40
อยละ 16.40
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
การดารงสิ
นทรั
พย์นสทรั
ภาพคล่
ง อง
การด
ารงสิ
พย์สอภาพคล่
สิ นทรัพสิย์สนภาพคล่
งของธนาคารและบริ
ษทั ย่อย ษประกอบด้
วย เงินสด
างธนาคาร
ทรัพย์สอภาพคล่
องของธนาคารและบริ
ทั ย่อย ประกอบด้
วยรายการระหว่
เงินสด รายการระหว่
างธนาคาร
และตลาดเงิ
นสุ ทธิ นเงิสุนทลงทุ
่อค้านและเงิ
ลงทุนนเผืลงทุ
่อขายนเผืซึ่ งอขาย
ณ วันซึ่ทีง ่ ณ31วัธันนทีวาคม
และตลาดเงิ
ธิ เงินนเพืลงทุ
เพื่อค้านและเงิ
่ 31 ธัน2559
วาคมมี 2559 มี
สิ นทรัพสิย์นสทรั
ภาพคล่
งรวม อ956,840
ล้านบาทล้าเพินบาท
50,220
ล้านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จาก5.5 จาก
งรวม 956,840
นบาท
หรื อร้5.5
อยละ
พย์สอภาพคล่
่มขึ้น เพิ
่มขึ้น 50,220
ญคือ รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น
ณ สิ้ นเดืณอนธั
ประกอบด้
วยรายการที
่สาคัญคือ่สาคั
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น
สิ้ นนเดืวาคม
อนธั2558
นวาคม
2558 ประกอบด้
วยรายการที
ม่ ขึ้น ล้22,605
นบาทนและเงิ
นเผือ่มขายเพิ
ม่ ขึ้น ล้21,245
เพิม่ ขึ้น เพิ
22,605
านบาทล้าและเงิ
ลงทุนนเผืลงทุ
อ่ ขายเพิ
ขึ้น 21,245
านบาทล้านบาท
งบกาไรขาดทุ
น
งบกาไรขาดทุ
น
รายได้ดรายได้
อกเบี้ยดสุอกเบี
ทธิ ้ ยสุ ทธิ
ในปี 2559
ษทั ย่อยมีษรทั ายได้
ทธิจานวน
านบาทล้าเพินบาท
ในปีธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
ย่อยมีดรอกเบี
ายได้้ ยดสุอกเบี
านวน ล้63,998
เพิ่มขึ้นจาก
้ ยสุ ทธิ จ63,998
่มขึ้นจาก
ปี 2558 ปีจานวน
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
สาเหตุ
ลักจากค่
จ่ายดอกเบี
2558 จ6,488
านวนล้6,488
นบาท
หรื อ11.3
ร้อยละ
11.3หสาเหตุ
หลัากใช้จากค่
าใช้จ่ายดอกเบี
เงินรับฝาก
้ ยเงินรับ้ ยฝาก
ลดลง 7,495
นบาทล้หรื
อร้อยละ
จากการขยายฐานเงิ
นรับฝากต้
นต่าประเภทออมทรั
พย์ พย์
ลดลงล้า7,495
านบาท
หรื อ25.9
ร้อยละ
25.9 จากการขยายฐานเงิ
นรันบทุฝากต้
นทุนต่าประเภทออมทรั
และกระแสรายวั
น และการลดลงของต้
นทุนเงินนรัทุบนฝากประจ
า และรายได้
ดอกเบี้ยดรัอกเบี
บจาก้ ยรับจาก
และกระแสรายวั
น และการลดลงของต้
เงินรับฝากประจ
า และรายได้
นบาท
หรื อ20.5
ร้อยละ
20.5่รขณะที
ายได้้ ยดรัอกเบี
เงินลงทุเงินนเพิลงทุ
1,401
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
ขณะที
ายได้ด่รอกเบี
บจากรายการ
้ ยรับจากรายการ
่มขึ้นล้1,401
่มขึ้นนเพิ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
ลดลงล้3,393
นบาท
หรื อ35.7
ร้อยละ
35.7มจากปริ
มาณธุรกรรม
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
นลดลง น3,393
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากปริ
าณธุรกรรม
และอัตราผลตอบแทนลดลงซึ
งกับอัตราผลตอบแทนในตลาด
ส่ วตนต่
และอัตราผลตอบแทนลดลงซึ
่ งสอดคล้่ งสอดคล้
องกับอัตอราผลตอบแทนในตลาด
ส่ วนต่างอั
ราางอัตรา
เป็ น0.18
ร้อยละ
เพิ่มขึก่้ นอจากปี
อน 0.18
ร้อยละ
เป็ น2.34
ร้อยละ 2.34
ดอกเบี้ยดอกเบี
สุ ทธิเพิ้ ย่มสุขึท้ นธิจากปี
น ร้อก่ยละ
รายได้ทรายได้
ี่มิใช่ดอกเบี
ที่มิใช่้ ยดอกเบี้ย
ในปี 2559
ษทั ย่อยมีษรทั ายได้
ิใช่ดอกเบี
านวน้ ยจ41,860
านบาทล้าเมืนบาท
่อเทียบเมื่อเทียบ
ในปีธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
ย่อยมีทรี่มายได้
ที่มิใช่้ ยดจอกเบี
านวน ล้41,860
กับปี 2558
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
โดยมี7.4กาไรจากการจ
าหน่ายสิาหน่
นทรัายสิ
พย์นลดลง
กับปีลดลง
25583,359
ลดลงล้3,359
นบาท
หรื อ7.4
ร้อยละ
โดยมีกาไรจากการจ
ทรัพย์ลดลง
ค่าธรรมเนี
2,009 ล้2,009
านบาทล้ากนบาท
าไรสุ ทกธิาไรสุ
จากเงิทนธิลงทุ
านบาทล้าขณะที
ายได้ค่ราายได้
ธรรมเนี
ยม ยม
จากเงินนลดลง
ลงทุน1,564
ลดลงล้1,564
นบาท่รขณะที
ค่าธรรมเนี
พิ่มขึล้้ นานบาท
421 ล้าส่นบาท
ส่ วเกินใหญ่
เกิดจากการเพิ
และบริ กและบริ
ารสุ ทธิกเารสุ
พิ่มขึท้ นธิเ421
วนใหญ่
ดจากการเพิ
ค่าธรรมเนี
ยม ยม
่มขึ้นของรายได้
่มขึ้นของรายได้
ารอิเล็กทรอนิ
กส์และการโอนเงิ
น บริ
กิจหลั
พย์ ค่าธรรมเนี
ยมจากการ
จากบริ กจากบริ
ารอิเล็กทรอนิ
ส์และการโอนเงิ
น บริ การธุ
รกิกจารธุ
หลักรทรั
พย์กค่ทรั
าธรรมเนี
ยมจากการ
นเชื่อ กและบริ
การด้กทรั
านหลั
อานวยสิอนานวยสิ
เชื่อ และบริ
ารด้านหลั
พย์กทรัพย์
าใช้จ่ายจากการด
ค่าใช้จ่าค่ยจากการด
าเนินงานาเนินงาน
่าใช้จ่ายจากการด
ในปี 2559
ษทั ย่อยมีษคทั ่าย่ใช้
จ่าคยจากการด
าเนินงานาเนิ50,505
านบาทล้าเพินบาท
ในปีธนาคารและบริ
2559 ธนาคารและบริ
อยมี
นงาน ล้50,505
่มขึ้น เพิ่มขึ้น
5,460 ล้5,460
านบาทล้าหรื
อร้อยละ
จากปี
าคัญได้แาคัก่ญค่ได้
าใช้แจก่่าค่ยอืาใช้
่นๆจ่าเพิยอื่ม่นขึ้ๆน เพิ่มขึ้น
นบาท
หรื อ12.1
ร้อยละ
12.12558
จากปีรายการส
2558 รายการส
่าใช้จ่ายประมาณการหนี
4,169 ล้4,169
านบาทล้าสาเหตุ
ลักเกิดหจากการรั
บรู้ค่าใช้บจรู่า้คยประมาณการหนี
พัน กพัน
นบาทหสาเหตุ
ลักเกิดจากการรั
สาหรับกภาระผู
้ สินสาหรั้ สิบนภาระผู
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
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และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1,020 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือนประจาปี
และจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจานวน 15,728 ล้านบาท เทียบกับจานวน 14,654 ล้านบาทในปี ก่อน
ปัจจัยความเสี่ ยงทีอ่ าจส่ งผลกระทบต่ อผลดาเนินงานของธนาคาร และการบริหารความเสี่ ยง
1) ความไม่ แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
หนึ่งในปัจจัยเสี่ ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบายทาง
การค้าและห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางการค้าสหรัฐอเมริ กาและจีน
แม้ท้ งั สองประเทศจะได้ลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งไปแล้ว แต่ความขัดแย้งทางการค้า
ยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป เนื่องจากพื้นฐานที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศและประเด็น
หลายเรื่ องที่ยงั ไม่ได้ขอ้ ยุติ เช่น การบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี และนโยบายด้านอุตสาหกรรมของ
ประเทศจีน หากความขัดแย้งทางการค้าทวีความรุ นแรงอาจส่ งผลเสี ยต่อการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศมากขึ้น รวมถึงอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานและทาให้เกิดความผันผวนของตลาด
การเงินทัว่ โลก นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้ายังได้ขยายวงกว้างไปสู่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี
ใต้ หลังจากทั้งสองประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่ งออกสิ นค้าระหว่างกัน แม้มาตรการ
เหล่านี้อาจจะส่ งผลกระทบในวงจากัด แต่หากความขัดแย้งขยายตัวเพิม่ ขึ้น อาจส่ งผลเสี ยต่อเศรษฐกิจ
ของทั้งสองฝ่ ายและกระทบห่ วงโซ่อุปทานสิ นค้าเทคโนโลยีในภูมิภาค
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรปและตะวันออกกลาง เป็ นอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอีกประการหนึ่ง ความไม่แน่นอนในขั้นตอนการออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักรยังคงเป็ นปั จจัยที่ทาให้ความเชื่อมัน่ ทัว่ โลกลดลง เนื่องจากมีความเสี่ ยงที่การ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอาจทาให้เกิดการลดลงของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปบางส่ วน
นอกจากนี้ ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังเพิ่มขึ้นภายหลังเหตุการณ์โจมตีโรงงานกลัน่
น้ ามันหลักในประเทศซาอุดิอาระเบีย สถานการณ์การเมืองที่ตึงเครี ยดในหลายจุดเมื่อรวมกันแล้ว
อาจส่ งผลให้ความเชื่อมัน่ ภาคเอกชนลดลงอีก
ประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอ
ตัวลง เนื่องจากสิ นค้าที่ประเทศเหล่านี้ส่งออกไปประเทศจีนส่ วนใหญ่ เป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค
ภายในประเทศจีน การลดระดับหนี้สิน ตลอดจนข้อขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอเมริ กา ยังคงเป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน แม้วา่ การดาเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
จะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ได้ในบางส่ วน
เศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชิญความเสี่ ยงจากการบริ โภคภาคเอกชนซึ่ งอาจขยายตัวต่ากว่าที่คาด
และการแข็งค่าของเงินบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยงั ไม่กระจายตัว ภาระหนี้ครัวเรื อนที่เพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับรายได้ของผูส้ ่ งออกที่ลดลง อันเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินบาท จะยังส่ งผลทางลบ
ต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกระทบต่อการบริ โภคภายในประเทศ
โดยเฉพาะครัวเรื อนที่มีรายได้ประดับปานกลางถึงน้อย

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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ธนาคารตระหนั
ธนาคารตระหนั
กถึงความไม่
กถึงความไม่
แน่นอนของภาวะเศรษฐกิ
แน่นอนของภาวะเศรษฐกิ
จโลกและเศรษฐกิ
จโลกและเศรษฐกิ
จไทยที่จะส่
ไทยที
งผลกระทบ
่จะส่ งผลกระทบ
ต่อธุรกิจต่ของธนาคารและความสามารถในการด
อธุรกิจของธนาคารและความสามารถในการด
าเนินธุราเนิ
กิจของลู
นธุรกิกจค้ของลู
าของธนาคาร
กค้าของธนาคาร
จึงมีการติจึงดมีตาม
การติดตาม
ประเด็นประเด็
ความเสีน่ความเสี
ยงต่างๆ่ ยข้งต่างต้
างๆนอย่
ข้าางต้
งใกล้
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นอกเหนือไปจากการใช้หลักเกณฑ์ขา้ งต้นตามกรอบเวลาที่กาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้ว ธนาคารยังคงต้องติดตามการเสนอปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยง ที่อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาทบทวนโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) และ/หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลต่างๆ อาทิ BCBS ได้มีการประกาศและกาหนดเงื่อนไขการใช้หลักเกณฑ์เรี ยบร้อยแล้ว
แต่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนามากาหนดใช้ในประเทศไทย
เช่น เกณฑ์ในการดารงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) หลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิต
(Basel III: Finalising post-crisis reforms) หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยง
ด้านตลาด (Fundamental Review of the Trading Book) หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าเทียบเท่า
สิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk - Revisions to the Simpler Approaches)
หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate
Risk in the Banking Book) และหลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
โดยวิธี SA-CCR (The Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures)
ซึ่ งหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจส่ งผลกระทบต่อการดารงเงินกองทุนและการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารจึงมีการติดตามการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และกาหนดการบังคับใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
จากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการรองรับการใช้หลักเกณฑ์ต่อไป
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรือปรับปรุ งใหม่
งบการเงินของธนาคารจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial
Reporting Standard: TFRS) สาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ได้รับการปรับปรุ งโดยสภาวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard: IFRS) และมีผลบังคับใช้ในปี
2563 ซึ่ งสามารถสรุ ปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้ดงั นี้
ชุดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9 Pack)
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
โดยให้พิจารณาจากลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรู ปแบบธุรกิจของกิจการ (Business
Model) เป็ นสาคัญ ขยายขอบเขตรายการที่ตอ้ งพิจารณาการกันสารองด้อยค่าด้านเครดิตโดย
ครอบคลุมถึงภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญาค้ าประกันทางการเงิน และรองรับการกัน
สารองเผือ่ ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นในอนาคต (Expected Credit Loss)
ซึ่ งทาให้ธนาคารต้องมีการกันสารองเผือ่ ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่วนั แรกที่ทา
รายการแทนการกันสารองในเวลาต่อมาเฉพาะเมื่อพบเหตุบ่งชี้ของการด้อยค่า (Incurred Loss)
การกันสารองให้คานวณจากสถิติค่าความเสี ยหายในอดีต โดยปราศจากความอคติหรื อไม่ลาเอียง
จากค่าความเป็ นจริ ง (Unbiased) และพิจารณาโดยการคาดการณ์ไปข้างหน้า (Forward-looking)
ถึงสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องคาดการณ์ความเสี ยหายไปจนตลอดอายุ
ของรายการ (Lifetime) ทาให้ค่าใช้จ่ายด้อยค่าด้านเครดิตในแต่ละรอบบัญชี อาจมีความผันผวน
และเป็ นไปตามโมเดลที่คานวณได้ นอกจากนี้ กาหนดหลักเกณฑ์การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
โดยให้อิงกับนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละกิจการเป็ นสาคัญ รวมถึงกาหนดการ

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 32 ของ 63 -

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

เปิ ดเผยข้เปิอดเผยข้
มูลเกี่ยอวกัมูลบเกีเครื่ยวกั
่ องมืบเครื
อทางการเงิ
่ องมือทางการเงิ
นเพื่อให้นผเพืใู้ ช้่องให้
บการเงิ
ผใู ้ ช้งนบการเงิ
สามารถประเมิ
นสามารถประเมิ
นความมีนความมี
นัยสาคัญนัของเครื
ยสาคัญ่ อของเครื
งมือทางการเงิ
่ องมือทางการเงิ
นต่อฐานะการเงิ
นต่อฐานะการเงิ
นและผลการด
นและผลการด
าเนินงานของกิ
าเนินงานของกิ
จการ จการ
ชุดมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ชุดมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นดังกล่านวมี
ดังผกล่
ลกระทบต่
าวมีผลกระทบต่
อสถาบันอสถาบั
การเงิน การเงิ
โดยเฉพาะในด้
น โดยเฉพาะในด้
าน าน
ธุรกรรมการให้
ธุรกรรมการให้
สินเชื่อ สและการบริ
ิ นเชื่อ และการบริ
หารความเสี
หารความเสี
่ ยง โดยธนาคารได้
่ ยง โดยธนาคารได้
เตรี ยมความพร้
เตรี ยมความพร้
อมสาหรัอบมสการ
าหรับการ
ปฏิบตั ิตปฏิ
ามมาตรฐานฯ
บตั ิตามมาตรฐานฯ
ดังกล่าวดัในด้
งกล่านธุ
ว ในด้
รกรรมการให้
านธุรกรรมการให้
สินเชื่อ สการบริ
ิ นเชื่อหการบริ
ารความเสี
หารความเสี
่ ยงโดยเฉพาะ
่ ยงโดยเฉพาะ
ความเสี่ความเสี
ยงด้านเครดิ
่ ยงด้าตนเครดิ
รวมถึตงด้รวมถึ
านระบบเทคโนโลยี
งด้านระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
และสารสนเทศ
เพื่อการบริ
เพื่อหการบริ
ารจัดการอย่
หารจัดาการอย่
ง าง
่ยวข้อ่เงกี่ยวข้อง
าพ ทรวมทั
ธิ ภาพ้ งปรั
รวมทั
บปรุ้ งปรั
งนโยบายและกระบวนการท
บปรุ งนโยบายและกระบวนการท
างานที่เกีางานที
มีประสิ ทมีปธิ ภระสิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับทีน่ 16
ฉบัเรืบ่ อทีงสั
่ 16ญเรืญาเช่
่ องสัาญญาเช่า
มาตรฐานฉบั
บนี้ใช้แทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบับญทีชี่ 17
องเดีในเรื
ยวกั่ อนงเดีโดยน
ธีการบัญธชีีการบัญชี
มาตรฐานฉบั
บนี้ใช้แทนมาตรฐานการบั
ฉบัในเรื
บที่ ่17
ยวกันาเสนอวิ
โดยนาเสนอวิ
เดียวสาหรั
ผูเ้ าหรั
ช่า (AบผูSingle
Model) Model)
มาใช้ โดยผู
จะต้อเ้ ช่งบั
นทึอกงบั
สัญนญาเช่
เดียบวส
เ้ ช่า (ALessee
Single Accounting
Lessee Accounting
มาใช้เ้ ช่าโดยผู
าจะต้
ทึกสัาญญาเช่า
ระยะยาวเข้
าในงบแสดงฐานะการเงิ
นเป็ นสิ ทนธิเป็ในนการใช้
สินทรัพสย์ิ น(Right-of-use
Asset) และ
ระยะยาวเข้
าในงบแสดงฐานะการเงิ
สิ ทธิในการใช้
ทรัพย์ (Right-of-use
Asset) และ
หนี้สินตามสั
ญาเช่าญ(Lease
อย่างไรก็อย่ตาามงไรก็
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นฉบับนีน้ ฉบับนี้
หนี้สิญนตามสั
ญาเช่า Liability)
(Lease Liability)
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ผูใ้ ่อห้งจากผู
เช่าเนื่อใ้ งจากผู
ห้เช่านยัทึงคงบั
ญชีสาัญโดยแยกเป็
ญาเช่าโดยแยกเป็
นสัาญญาเช่า
ไม่มีผลกระทบต่
อผูใ้ ห้เช่อาเนื
ห้เช่ายังใ้ คงบั
กบัญนชีทึสกัญบัญาเช่
นสัญญาเช่
ไม่มีผลกระทบต่
เงินอทุสันญหรื
อสัาญดญาเช่
ดาเนินงาน
เงินทุนหรื
ญาเช่
าเนินางาน
นของธนาคาร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ข้างต้นาจะไม่
คาดว่มาีผจะไม่
มีผลกระทบต่
องบการเงิ
นของธนาคาร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นข้างต้นนคาดว่
ลกระทบต่
องบการเงิ
อย่างเป็ นอย่สาระส
ญ เนื่อาคังจากธนาคารได้
มีการเตรีมยีกมความพร้
อมเพื่อรองรั
่ยนแปลง่ยนแปลง
างเป็ นาคั
สาระส
ญ เนื่องจากธนาคารได้
ารเตรี ยมความพร้
อมเพืบ่อการเปลี
รองรับการเปลี
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นดังกล่านวอย่
างต่าวอย่
อเนื่อางต่
ง อเนื่อง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ดังกล่
3) ความเสี
่ ยงด้ านเครดิ
3) ความเสี
่ ยงด้ าตนเครดิต
ความเสี่ความเสี
ยงด้านเครดิ
หมายถึต งหมายถึ
ความเสีง ่ความเสี
ยงที่ลูกหนี
คู่ส้ หัญรืญาของธนาคารไม่
สามารถปฏิ
บตั ิตาม บตั ิตาม
่ ยงด้าตนเครดิ
่ ยงที้ ห่ลรืูกอหนี
อคู่สัญญาของธนาคารไม่
สามารถปฏิ
สัญญาทีสั่เกีญ่ยญาที
วข้อ่เงกั
การให้
ิ นเชื่อ สการลงทุ
น และการก่
อภาระผูอกภาระผู
พัน เช่กนพัลูนกหนี
ามารถช
าระ าระ
น และการก่
เช่น้ ไลูม่กสหนี
กี่ยบวข้
องกับสการให้
ิ นเชื่อ การลงทุ
้ ไม่สามารถช
่ยวข้
นต้น นอกจากนี
วามเสี
่นทีอ่เงกี่ยวข้อง
เงินต้นหรื
ตามที่ต้ ยกลงไว้
บั ธนาคาร
เป็ นต้น เป็นอกจากนี
่นที่เยกีงอื
เงินอต้ดอกเบี
นหรื อ้ ยดอกเบี
ตามที่ตกกลงไว้
กบั ธนาคาร
้ ยังมี่คยงอื
้ ยังมีความเสี
กตัวของเงิ
ให้สินนเชืให้
่อ สซึิ่นงประกอบด้
วย การกระจุ
กตัวของลู
เช่น ความเสี
่ ยงด้านการกระจุ
กตันวของเงิ
เชื่อ ซึ่ งประกอบด้
วย การกระจุ
กตักวหนี
ของลู
เช่น ความเสี
่ ยงด้านการกระจุ
้ กหนี้
รายใหญ่รายใหญ่
การกระจุการกระจุ
กตัวภาคธุ
จ และรกิCountry
and Transfer
Risk โดยกระบวนการบริ
หารจัดการ
กตัรวกิภาคธุ
จ และ Country
and Transfer
Risk โดยกระบวนการบริ
หารจัดการ
ความเสี่ความเสี
ยงดังกล่่ ยางดั
วอยูงกล่
ภ่ ายใต้
วยงานบริ
หาร Portfolio
าวอยูหภ่ น่ายใต้
หน่วยงานบริ
หาร Portfolio
ปัจจัยความเสี
ปัจจัย่ความเสี
ยงด้านเครดิ
่ ยงด้าตนเครดิ
ได้แก่ ตประเด็
ได้แก่นประเด็
ความเสีนความเสี
่ ยงต่างๆ่ ยซึงต่่ งอาจส่
างๆ ซึง่ งผลกระทบต่
อาจส่ งผลกระทบต่
อความสามารถใน
อความสามารถใน
การชาระคื
การช
นอย่
าระคื
างครบถ้
นอย่าวงครบถ้
นของลูวกนของลู
หนี้ รวมถึ
กหนีง้ ปัรวมถึ
จจัยอืง่นปัอัจนจัยอาจส่
อื่นอังนผลกระทบต่
อาจส่ งผลกระทบต่
อความสามารถในการ
อความสามารถในการ
ที่ไเม่กิกด่อรายได้
ให้เกิดขรายได้
ของธนาคาร
แก้ปัญหาหนี
แก้ปัญ้ ทหาหนี
ี่ไม่ก่อ้ ให้
องธนาคาร
จโลก ทีจ่ไโลก
ด้รับผลกระทบ
ปั จจัย่ ความเสี
่สาคัวงปี
ญในช่
วงปี- 2564
2563คื-อ2564
คือการชะลอตั
วของเศรษฐกิ
ที่ได้รับผลกระทบ
ปั จจัยความเสี
ยงที่สาคั่ ยญงทีในช่
2563
การชะลอตั
วของเศรษฐกิ
จากปัญหาความขั
ดแย้งทางการเมื
องระหว่อางระหว่
งประเทศที
่นาไปสู่มนาตรการกี
ดกันทางการค้
า โดยเฉพาะ
จากปัญหาความขั
ดแย้งทางการเมื
างประเทศที
าไปสู่มาตรการกี
ดกันทางการค้
า โดยเฉพาะ
ปั ญหาความขั
ดแย้งระหว่
ฐอเมริ กฐาและจี
โดยมาตรการของประเทศสหรั
ฐอเมริ กฐาอเมริ กา
ปัญหาความขั
ดแย้างงประเทศสหรั
ระหว่างประเทศสหรั
อเมริ กนาและจี
น โดยมาตรการของประเทศสหรั
ที่ข้ ึนภาษีทีส่ขิ้ นึ ค้ภาษี
านสาเข้ิ นาค้สิานค้าเข้าจากประเทศจี
น ที่ได้สน่ งผลกระทบต่
อปริ มาณการค้
าโลกและการขยายตั
ว
าสิ นค้าจากประเทศจี
ที่ได้ส่งผลกระทบต่
อปริ มาณการค้
าโลกและการขยายตั
ว
ของเศรษฐกิ
กทัเ้ งกิก่ดอความผั
ให้เกิดนความผั
นผวนในตลาดเงิ
นและตลาดทุ
น เนื่อกงจากนั
ลงทุนขาด
ของเศรษฐกิ
จโลก อีจกโลก
ทั้งก่ออีให้
ผวนในตลาดเงิ
นและตลาดทุ
น เนื่องจากนั
ลงทุนกขาด
ี่ พย์ที่
่อมัน่ บและปรั
ลดเงินนในสิ
ลงทุนนทรัในสิ
ย์เสี่ ยงเคลื
รวมถึ
งเคลื
ายเงินนไปยั
ลงทุงสินนไปยั
ความเชื่ความเชื
อมัน่ และปรั
ลดเงินบลงทุ
พย์นเสีทรั
่ ยงพรวมถึ
่อนย้
ายเงิ่อนนย้ลงทุ
ทรัพงสิย์นททรั
มีความเสี
งต่า เช่่ ยนงตทองค
นอกจากนี
่ ยงต่อการขยายตั
วของเศรษฐกิ
จโลกอีกจโลกอีก
มีค่ ยวามเสี
่า เช่นา ทองค
า นอกจากนี
่ ยงต่อการขยายตั
วของเศรษฐกิ
้ ปั จจัยความเสี
้ ปั จจัยความเสี
ประการหนึ
่ งคือ ความไม่
แน่นอนในเรื
่ องการแยกตั
วออกจากสหภาพยุ
โรปของโรปของ
สหราชอาณาจั
กร กร
ประการหนึ
่ งคือ ความไม่
แน่นอนในเรื
่ องการแยกตั
วออกจากสหภาพยุ
สหราชอาณาจั
ยังคงเป็ นยังปัคงเป็
จจัยกดดั
อความเชื
อมัน่ ทางธุ
จทัว่ โลก
่องจากสหราชอาณาจั
กรเป็ นศูกนรเป็
ย์กนลาง
ศูนย์กลาง
นปัจนจัต่ยกดดั
นต่อ่ความเชื
่อมัรน่ กิทางธุ
รกิจทัเนืว่ โลก
เนื่องจากสหราชอาณาจั

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม
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ทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปและทัว่ โลกมาอย่างยาวนาน การแยกตัวจากสหภาพยุโรปจะ
ส่ งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคการ
ส่ งออก ซึ่ งได้รับผลกระทบจากปริ มาณการค้าโลกที่ลดลง รวมทั้งเงินบาทมีการแข็งค่ามากกว่า
ค่าเงินอื่นในภูมิภาค ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการส่ งออก อีกทั้งการบริ โภคภาคเอกชนยังคง
ได้รับแรงกดดันจากกาลังซื้ อที่ลดลง จากภาวะหนี้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสูง เศรษฐกิจในระยะ
ต่อไปจึงต้องพึ่งพาการบริ โภคภายในประเทศและการลงทุนของภาครัฐเป็ นสาคัญ
จากปัจจัยทั้งหมดข้างต้น การดาเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสาคัญกับการ
ติดตามความเสี่ ยงของลูกหนี้หรื อคู่สัญญาที่อาจได้รับผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะลูกหนี้หรื อคู่สัญญาบางรายที่มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง และ/หรื ออ่อนไหวต่อ
ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่เข้ามากระทบมากขึ้น จนอาจส่ งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ในที่สุด
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ธนาคารได้กาหนดกระบวนการอานวยสิ นเชื่อโดยครอบคลุม
ถึงการกาหนดนโยบายสิ นเชื่อ การจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของลูกค้า ตลอดจนกาหนด
เงื่อนไขและอานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อตามระดับต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทธุรกิจ และ/หรื อขนาด
ของวงเงิน เป็ นต้น ในการพิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจโดยทัว่ ไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการ
ขอกู้ ประเมินความสามารถในการชาระคืนเงินกูจ้ ากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ความ
เป็ นไปได้ทางธุรกิจ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ าประกัน และจัดให้มีการ
ทบทวนสิ นเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อเป็ นประจา
ธนาคารมีการกาหนดมาตรการต่างๆ สาหรับการควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิต เช่น การกาหนด
เพดานของผลรวมของจานวนเงินที่ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม และ
ระดับประเทศคู่สัญญา เพื่อเป็ นการจากัดความสูญเสี ยของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณี ที่กลุ่มลูกค้า
ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวได้รับผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า นอกจากนี้ ธนาคารได้
มีการติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสิ นเชื่อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศคู่สัญญา และ
รายงานต่อฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ หารของธนาคาร และคณะกรรมการกากับความเสี่ ยงอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่ งการกาหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ธนาคาร
มัน่ ใจได้วา่ ในภาวะวิกฤติจะมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ งต่อไป
อัตราส่ วนคุณภาพสิ นทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่ งแสดงว่าธนาคารมีความ
มัน่ คงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมีการตั้งเงินสารองเพื่อรองรับความเสี ยหายจากความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่ออย่างเพียงพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อสิ นเชื่อรวม *
อัตราส่ วนหนี้สูญต่อสิ นเชื่อรวม *
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม **
อัตราส่ วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่อรวม *
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ **
* รวมดอกเบี้ยค้างรับ
** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

30 ก.ย. 2562
7.9%
0.5%
3.6%
0.2%
183.4%

31 ธ.ค. 2561
7.3%
0.4%
3.4%
0.3%
190.9%
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ให้แก่แต่ละภาคธุรกิจเพื่อจากัดมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับได้หาก
เกิดภาวะตกต่าขึ้นในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง โดยธนาคารได้มีการรายงานและทบทวนกระบวนการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารมีการกระจายตัวของการดาเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจ
ด้วยสัดส่ วนที่สนับสนุนให้ธนาคารมีการดาเนินงานอย่างมัน่ คง
สาหรับความเสี่ ยง Country and Transfer ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงนี้ ด้วยการประเมินระดับความเสี่ ยง
ในกรณี ที่ประเทศคู่สัญญาประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรื อการเมืองในระดับที่สูงกว่าปกติ
แล้วกาหนดเพดานภาระความเสี่ ยงแก่ประเทศคู่สัญญาโดยพิจารณาความจาเป็ นด้านธุ รกิจประกอบด้วย
เพื่อจากัดมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเงินกองทุนสู งกว่าที่ธนาคารยอมรับหากเกิดเหตุการณ์ในประเทศ
คู่สัญญาที่อาจส่งผลต่อผลประโยชน์ทางการเงินของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตาม
รายงาน และประเมินระดับความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญาหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคาร
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวนโยบายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการกระจาย
ตัวของภาระความเสี่ ยงในต่างประเทศในระดับที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงและโอกาสทาง
ธุรกิจของประเทศคู่สัญญาต่างๆ
4) ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสี ยหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ยงด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บริ การทางการเงินแก่ลกู ค้า และ/หรื อสถาบัน
การเงิน ได้แก่ การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้ อขายตราสารหนี้ รวมถึงการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์
ทางการเงิน เช่น สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) เป็ นต้น ซึ่ งธนาคารต้องบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากธุรกรรมของลูกค้า
เหล่านี้ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยการป้ องกันหรื อปรับลดความเสี่ ยง นอกจากนั้น ความเสี่ ยง
ด้านตลาดยังเกิดจากฐานะทางสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์หลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ การจัดการความเสี่ ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความ
เสี่ ยงรวมของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง และมีการกาหนดมาตรวัดและ
เพดานความเสี่ ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน
ธนาคารแบ่งการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของการทาธุรกรรม เป็ น 2 ส่ วน คือ
ความเสี่ ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า และความเสี่ ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร
4.1) ความเสี่ ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ การค้ า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่ องมือทางการเงินที่ธนาคารถือครองไว้ในระยะสั้น
โดยมีเจตนาเพื่อค้า เพื่อขายต่อ เพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรื อเพื่อหา
กาไรจากความแตกต่างของราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเสี่ ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าที่สาคัญ
ของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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จากอัตราแลกเปลี
แลกเปลีแลกเปลี
่ยนเปลี่ย่ยนแปลง
นเปลี่ยนแปลง
จึงอาจกระทบต่
จึงอาจกระทบต่
ปัจจัยต่าปังๆจจัทีย่ต่สา่ งงๆ
ผลกระทบต่
อฐานะในบั
ญชีเพื่อการค้
ที่ผาในปี
า่ นมาทีและยั
องติ
ดตาม
ที่ส่งผลกระทบต่
อฐานะในบั
ญชีเพืา่อในปี
การค้
่ผา่ นมางคงต้
และยั
งคงต้
องติดตาม
ต่อไป ได้
ก่ (1)
าและความขั
ดแย้งระหว่
และจีกนา ทีและจี
่ยงั คงยื
ต่อแไป
ได้แสงครามการค้
ก่ (1) สงครามการค้
าและความขั
ดแย้างงสหรั
ระหว่ฐาอเมริ
งสหรักฐาอเมริ
นทีด่ยเยืงั ้อคงยืดเยื้อ
และส่ งผลให้
โลกในปี
2563 มีท2563
ิศทางชะลอตั
ว (2) แนวโน้
การดาเนิ
นนโยบาย
และส่เงศรษฐกิ
ผลให้เจศรษฐกิ
จโลกในปี
มีทิศทางชะลอตั
ว (2) มแนวโน้
มการด
าเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่
นคลายของธนาคารกลางหลายแห่
ง ทั้งการลดดอกเบี
ม่
ม่
การเงินอแบบผ่
อนคลายของธนาคารกลางหลายแห่
ง ทั้งการลดดอกเบี
้ ยนโยบายและการเพิ
้ ยนโยบายและการเพิ
สภาพคล่สภาพคล่
องในระบบเศรษฐกิ
องในระบบเศรษฐกิ
จ เพื่อช่วจยประคั
เพื่อช่วบยประคั
ประคองการเติ
บประคองการเติ
บโตของเศรษฐกิ
บโตของเศรษฐกิ
จ รวมถึจงการ
รวมถึงการ
ใช้นโยบายการคลั
ใช้นโยบายการคลั
งผ่านมาตรการกระตุ
งผ่านมาตรการกระตุ
น้ ต่างๆ นอี้ กต่ด้างๆ
วย อี(3)
กด้ประเด็
วย (3)นประเด็
การเจรจา
นการเจรจา
Brexit ทีBrexit
่ยงั ที่ยงั
่ม EU (4)
่ม EU
ยืดเยื้อและไม่
ยืดเยื้อมและไม่
ีขอ้ สรุ ปมีขทีอ้่ชสรุ
ดั เจนในการออกจากกลุ
ปที่ชดั เจนในการออกจากกลุ
การชะลอตั
(4) การชะลอตั
วลงของเศรษฐกิ
วลงของเศรษฐกิ
จจีน จจีน
จากผลกระทบของสงครามการค้
จากผลกระทบของสงครามการค้
า (5) ความขั
า (5)ดความขั
แย้งและความเสี
ดแย้งและความเสี
่ ยงที่เกิด่ ยขึงที
่เกิดขึ้นในหลายภู
มิภาค มิภาค
้ นในหลายภู
อาทิ ความขั
อาทิดความขั
แย้งระหว่
ดแย้างงญี
ระหว่
่ปุ่นและเกาหลี
างญี่ปุ่นและเกาหลี
ใต้ ความขั
ใต้ดความขั
แย้งทางการค้
ดแย้งทางการค้
าระหว่าางสหรั
ระหว่ฐาอเมริ
งสหรักฐาอเมริ กา
และสหภาพยุ
และสหภาพยุ
โรป การเจรจาปลดอาวุ
โรป การเจรจาปลดอาวุ
ธนิ วเคลีธยนิร์วเกาหลี
เคลียร์เหนื
เกาหลี
อ และการประท้
เหนื อ และการประท้
วงในฮ่อวงกง
งในฮ่องกง
อ
อ
(6) การแข็
(6)งการแข็
ค่าของค่งค่าาเงิของค่
นบาทซึ
าเงิ่นงเป็บาทซึ
นปั จ่ งจัเป็ยลบต่
นปัจอจัการเติ
ยลบต่บอการเติ
โตของเศรษฐกิ
บโตของเศรษฐกิ
จไทยโดยเฉพาะต่
จไทยโดยเฉพาะต่
ภาคส่ งออกและการท่
างๆน ข้อาจส่
างต้นงผลต่
อาจส่อความผั
งผลต่อนความผั
นผวนของ
ภาคส่ งออกและการท่
องเที่ยวอเป็งเที
นต้่ยนว เป็ซึ่นงปัต้จนจัยซึต่่ งาปังๆจจัข้ยาต่งต้
ผวนของ
นทุานงประเทศ
ระหว่างประเทศ
และมีอตั ผราแลกเปลี
ลให้อตั ราแลกเปลี
่ยน อัตราดอกเบี
การเคลื่อการเคลื
นย้ายเงิ่อนนย้
ทุนายเงิ
ระหว่
และมีผลให้
่ยน อัตราดอกเบี
้ ย และราคา
้ ย และราคา
สิ นค้ณาโภคภั
ฑ์ มีนคผวนมากขึ
วามผันผวนมากขึ
สิ นค้าโภคภั
ฑ์ มีคณ
วามผั
้น
้น
ธนาคารมี
การกาหนดเพดานความเสี
่อใช้มคความเสี
วบคุม่ความเสี
่ ยงด้านตลาดในบั
ญชีเพืา่อการค้า
ธนาคารมี
การกาหนดเพดานความเสี
่ ยงเพื่อใช้่ ยงเพื
ควบคุ
ยงด้านตลาดในบั
ญชีเพื่อการค้
ได้แก่ Value-at-Risk
Limit,Limit
PV01และ
Limit
และ Maximum
Lossเป็Limit
นต้นมโดยให้
ได้แก่ Value-at-Risk
Limit, PV01
Maximum
Loss Limit
นต้น เป็โดยให้
ีการ มีการ
ติดตามและรายงานสถานะความเสี
ติดตามและรายงานสถานะความเสี
่ ยงต่อฝ่ ายจั
่ ยงต่ดอการ
ฝ่ ายจัคณะกรรมการบริ
ดการ คณะกรรมการบริ
หาร และคณะกรรมการ
หาร และคณะกรรมการ
(VaR) เป็(VaR)
นมาตรวั
เป็ นดมาตรวั
ที่ใช้หลัดกทีการทางสถิ
่ใช้หลักการทางสถิ
ติในการติในการ
กากับ่ความเสี
่ ยง เป็านValue-at-Risk
ประจา Value-at-Risk
กากับความเสี
ยง เป็ นประจ
ประเมินประเมิ
ความเสีนความเสี
ยหายสูงยสุหายสู
ดที่อาจเกิ
งสุ ดทีดขึ่อ้ นาจเกิ
จากการเปลี
ดขึ้นจากการเปลี
่ยนแปลงของปั
่ยนแปลงของปั
จจัยเสี่ ยงและราคาต่
จจัยเสี่ ยงและราคาต่
างๆ างๆ
ภายใต้รภายใต้
ะยะเวลาและระดั
ระยะเวลาและระดั
บความเชืบ่ความเชื
อมัน่ ที่ก่อาหนด
มัน่ ที่กาหนด
นอกจากการติ
นอกจากการติ
ดตามและควบคุ
ดตามและควบคุ
มความเสีม่ความเสี
ยงข้างต้่ ยนงข้
แล้าวงต้ธนาคารจั
นแล้ว ธนาคารจั
ดให้มีการทดสอบภาวะ
ดให้มีการทดสอบภาวะ
วิกฤติ สวิาหรั
กฤติบฐานะในบั
สาหรับฐานะในบั
ญชีเพื่อการค้
ญชีเพืา่ออย่การค้
างน้าออย่
ยไตรมาสละครั
างน้อยไตรมาสละครั
่อใช้นปความ
ระเมินความ
้ ง เพื่อใช้้ งปเพืระเมิ
เสี ยหายสูเสีงยสุหายสู
ดที่อาจเกิ
งสุ ดทีดขึ่อ้ นาจเกิ
ในภาวะที
ดขึ้นในภาวะที
่ตลาดมีค่ตวามผั
ลาดมีนคผวนมากกว่
วามผันผวนมากกว่
าปกติหรืาปกติ
อมีวกิ หฤติ
รื อมีเพืว่อกิ ให้
ฤติ เพื่อให้
ธนาคารเข้
ธนาคารเข้
าใจฐานะความเสี
าใจฐานะความเสี
่ ยง จุดเปราะบาง
่ ยง จุดเปราะบาง
ตลอดจนสามารถวางแผนบริ
ตลอดจนสามารถวางแผนบริ
หารจัดการความเสี
หารจัดการความเสี
่ ยง ่ ยง
ด้านตลาดได้
ด้านตลาดได้
ดียงิ่ ขึ้น ดียงิ่ ขึ้น

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม
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สาหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารในปี 2562 ค่าเฉลี่ยของ VaR ระยะเวลา 1 วัน
ในช่วง 3 ไตรมาสแรก จากการประเมินด้วยวิธี Historical Simulation ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ
99 เท่ากับ 110 ล้านบาท
4.2) ความเสี่ ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ธนาคารมีความเสี่ ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยูใ่ นบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี้ยหรื อการครบกาหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อ เมื่ออัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงของสิ นทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ และ/หรื อ มูลค่าของผูถ้ ือหุ น้
ปัจจัยความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้ อที่อยูใ่ น
ระดับต่า และการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศสาคัญทัว่ โลกโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจส่ งผลต่อ
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิของธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนั้น การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรื อรักษาส่ วน
แบ่งการตลาดของธนาคารพาณิ ชย์ในด้านเงินฝากและสิ นเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ย
แคบลงด้วย
ในการควบคุมความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารกาหนด
เพดานความเสี่ ยงของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest
Income Impact Limit) และผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(Economic Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นและลดลงทันทีร้อยละ 1.00
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสร้างของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในอนาคต โดยคานึงถึง
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และอาจใช้อนุพนั ธ์ทางการเงิน
เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
เป็ นต้น ในการป้ องกันหรื อปรับลดความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยูภ่ ายในเพดาน
ความเสี่ ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินกาหนด นอกจากนั้น
ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติสาหรับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อ
การธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อนหรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ภายใต้สถานการณ์จาลองภาวะวิกฤติต่างๆ และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุ งการบริ หาร
สิ นทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถ
บรรลุเป้ าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
ในระดับกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี้
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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หน่วย: ล้หน่
านบาท
วย: ล้านบาท
สกุลเงินสกุลเงิน
30 มิ.ย. 30
2562
มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 31
2561
ธ.ค. 2561
เงินบาทเงินบาท
733 733 -305 -305
เงินดอลลาร์
เงินดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
1,499 1,499 1,563 1,563
เงินยูโร เงินยูโร
115 115 276 276
เงินสกุลเงิอืน่ สกุลอื่น
582 582 578 578
รวมผลกระทบจากการเปลี
รวมผลกระทบจากการเปลี
่ยนแปลงของอั
่ยนแปลงของอั
ตราดอกเบี
ตราดอกเบี
้ย
้ ย 2,929 2,929 2,111 2,111
(2) ความเสี
(2) ่ความเสี
ยงของฐานะที
่ ยงของฐานะที
่เกี่ยวข้อ่เงกั
กี่ยบวข้
ตราสารทุ
องกับตราสารทุ
น
น
ความเสี่ความเสี
ยงของฐานะที
่ ยงของฐานะที
่เกี่ยวข้อ่เงกั
กี่ยบวข้
ตราสารทุ
องกับตราสารทุ
น หมายถึ
น งหมายถึ
ความเสีง ่ความเสี
ยงที่เกิด่ ยขึงที
่เกิดขึ้นจากการ
้ นจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุ
เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุ
น และมีนผลท
และมี
าให้ผฐลท
านะของเงิ
าให้ฐานะของเงิ
นลงทุนนในตราสารทุ
ลงทุนในตราสารทุ
น
น
มีมูลค่าลดลงและกระทบต่
มีมูลค่าลดลงและกระทบต่
อเงินกองทุ
อเงินของธนาคาร
กองทุนของธนาคาร
ธนาคารลงทุ
ธนาคารลงทุ
นในตราสารทุ
นในตราสารทุ
นในบัญนชีในบั
เพื่อการธนาคารโดยมี
ญชีเพื่อการธนาคารโดยมี
วตั ถุประสงค์
วตั ถุปเพืระสงค์
่อเสริ มเพืสร้
่อเสริ
าง มสร้าง
รายได้ ทัรายได้
นผลนกปัาไรจากส่
นผล กาไรจากส่
วนต่างของมู
วนต่าลงของมู
ค่าในระยะปานกลางและระยะยาว
ลค่าในระยะปานกลางและระยะยาว
้ งในรู ปทัของเงิ
้ งในรูนปปัของเงิ
่อการด
และเพื่อและเพื
ประโยชน์
่อประโยชน์
ต่อการดตาเนิ
นธุราเนิ
กิจหลั
นธุกรของธนาคารด้
กิจหลักของธนาคารด้
วยการสร้วยการสร้
างความสัางความสั
มพันธ์อมนั พัดีนธ์อนั ดี
กับลูกค้กัา บและสร้
ลูกค้า าและสร้
งเครื อข่าางเครื
ยกับอพัข่นายกั
ธมิบตพัรทางการลงทุ
นธมิตรทางการลงทุ
น รวมถึนงเพืรวมถึ
่อรับงชเพืาระหนี
่อรับช้ คาระหนี
ืนในรู้ปคืนในรู ป
ของหลักของหลั
ทรัพย์ใกนกรณี
ทรัพย์ใทนกรณี
ี่มีการปรั
ที่มบีกปรุ
ารปรั
งโครงสร้
บปรุ งโครงสร้
างหนี้ ธนาคารมี
างหนี้ ธนาคารมี
ความเสี่คยงจากการลงทุ
วามเสี่ ยงจากการลงทุ
น
น
ในฐานะที
ในฐานะที
่เกี่ยวข้อ่เงกั
กี่ยบวข้
ตราสารทุ
องกับตราสารทุ
นทั้งในและต่
นทั้งในและต่
างประเทศ
างประเทศ
และการลงทุ
และการลงทุ
นในสิ นนทรัในสิ
พย์นทรัพย์
หลากหลายประเภทมากขึ
หลากหลายประเภทมากขึ
่ ยง สร้างโอกาสในการเพิ
่ ยง สร้างโอกาสในการเพิ
้ นเพื่อกระจายความเสี
้ นเพื่อกระจายความเสี
่มผลตอบแทน
่มผลตอบแทน
ตลอดจนสนั
ตลอดจนสนั
บสนุนการพั
บสนุฒนนาของตลาดทุ
การพัฒนาของตลาดทุ
นไทย เช่นนไทย
กองทุ
เช่นนรวมอสั
กองทุนงรวมอสั
หาริ มทรั
งหาริ
พย์แมละ
ทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้
กองทุนรวมโครงสร้
างพื้นฐาน
างพืเป็้นนฐาน
ต้น เป็ นต้น
ธนาคารก
ธนาคารก
าหนดนโยบายการลงทุ
าหนดนโยบายการลงทุ
นและการบริ
นและการบริ
หารความเสี
หารความเสี
่ ยงในตราสารทุ
่ ยงในตราสารทุ
นเพื่อใช้นเป็เพืน่อใช้เป็ น
น ติดตามน ติและควบคุ
ดตาม และควบคุ
มความเสีม่ ความเสี
ยงของฐานะที
่ ยงของฐานะที
่เกี่ยวข้อ่งกั
เกี่ยบวข้
ตราสารทุ
องกับตราสารทุ
น
น
แนวทางในการประเมิ
แนวทางในการประเมิ
โดยกาหนดวิ
โดยกธาหนดวิ
ีการประเมิ
ธีการประเมิ
นความเสีนความเสี
่ ยงแยกตามประเภทของตราสารทุ
่ ยงแยกตามประเภทของตราสารทุ
น มีการจันดมีทกาการ
ารจัดทาการ
ทดสอบภาวะวิ
ทดสอบภาวะวิ
กฤติอย่ากงน้
ฤติออยรายไตรมาส
ย่างน้อยรายไตรมาส
เพื่อประเมิ
เพื่อนประเมิ
ผลขาดทุ
นผลขาดทุ
นสูงสุ ดนทีสู่อาจเกิ
งสุ ดทีดขึ่อ้ นาจเกิ
ในดขึ้นใน
ภาวะที่ตภาวะที
ลาดมีค่ตวามผั
ลาดมีนคผวนมากกว่
วามผันผวนมากกว่
าปกติ และมี
าปกติการควบคุ
และมีการควบคุ
มสัดส่ วมนของฐานะที
สัดส่ วนของฐานะที
่เกี่ยวข้อ่เงกี่ยวข้อง
กับตราสารทุ
กับตราสารทุ
นต่อเงินนกองทุ
ต่อเงินให้
กองทุ
อยูภ่ นายในเกณฑ์
ให้อยูภ่ ายในเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่
ที่ธนาคารแห่
งประเทศไทยก
งประเทศไทยก
าหนด และ
าหนด และ
เกณฑ์ภเกณฑ์
ายในของธนาคาร
ภายในของธนาคาร
5) ความเสี
5) ความเสี
่ ยงด้ านสภาพคล่
่ ยงด้ านสภาพคล่
อง อง
ิ นและ้ สินและ
ความเสี่ความเสี
ยงด้านสภาพคล่
่ ยงด้านสภาพคล่
อง หมายถึ
อง งหมายถึ
ความเสีง ่ความเสี
ยงที่เกิด่ ยจากการที
งที่เกิดจากการที
่ธนาคารไม่
่ธนาคารไม่
สามารถช
สามารถช
าระหนี้สาระหนี
ภาระผูกภาระผู
พันตามสั
กพัญ
นตามสั
ญา วัตญถุญา
ประสงค์
วัตถุปขระสงค์
องการบริ
ของการบริ
หารความเสี
หารความเสี
่ ยงด้านสภาพคล่
่ ยงด้านสภาพคล่
องของธนาคาร
องของธนาคาร
คือ คือ
การมีเงินการมี
ทุนทีเงิ่เหมาะสมและเพี
นทุนที่เหมาะสมและเพี
ยงพอที่จยะช
งพอที
าระภาระผู
่จะชาระภาระผู
กพันทั้งกในปั
พันจทัจุ้ งบในปั
นั และอนาคต
จจุบนั และอนาคต
ในขณะเดีในขณะเดี
ยวกัน ยวกัน
ยังสามารถน
ยังสามารถน
าเงินทุนาเงิ
ไปบริ
นทุนหไปบริ
ารเพื่อหให้ารเพื
เกิด่อประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมในภาวะที
อย่างเหมาะสมในภาวะที
่ตลาดเอื่้ตอลาดเอื
อานวยด้
ย วย
้ออวานวยด้
ปัจจัยความเสี
ปั จจัย่ความเสี
ยงด้านสภาพคล่
่ ยงด้านสภาพคล่
องที่สาคัอญงทีของธนาคาร
่สาคัญของธนาคาร
ได้แก่ โครงสร้
ได้แก่ โครงสร้
างของแหล่
างของแหล่
งเงินทุนงและการ
เงินทุนและการ
พื่อเพิ่มนฐานเงิ
ฝากโดยเฉพาะ
นฝากโดยเฉพาะ
ใช้ไปของเงิ
ใช้ไปของเงิ
นทุนของธนาคาร
นทุนของธนาคาร
การแข่งการแข่
ขันของธนาคารพาณิ
งขันของธนาคารพาณิ
ชย์เพื่อเพิชย์่มเฐานเงิ
เงินฝากทีเงิ่มนีตฝากที
น้ ทุน่มตีต่านและเงิ
้ ทุนตน่าและเงิ
ฝากลูกนค้ฝากลู
ารายย่กอค้ยารายย่
การเปลี
อย การเปลี
่ยนแปลงพฤติ
่ยนแปลงพฤติ
กรรมการลงทุ
กรรมการลงทุ
นเพื่อแสวงหา
นเพื่อแสวงหา
ผลตอบแทนที
ผลตอบแทนที
่สูงขึ้นในภาวะอั
่สูงขึ้นในภาวะอั
ตราดอกเบี
ตราดอกเบี
โดยผูนมีฝ้ ากเงิ
แนวโน้
นมีมแนวโน้
โยกย้ามยเงิโยกย้
นไปลงทุ
ายเงินนไปลงทุ
ใน นใน
้ ยต่าโดยผู
้ ยตฝ้ ่าากเงิ
งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุน้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้63า 39
- หน้า 39 ของ
- ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารกลางเมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้ นตัวอาจส่ งผลให้สภาพคล่องใน
ระบบการเงินลดลงและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนปรับตัวสู งขึ้น
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์
และหนี้สินเป็ นผูก้ าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของทางการ โดยมีสายบริ หารการเงินเป็ นหน่วยงานหลักทาหน้าที่บริ หารกระแสเงินสด
และฐานะสภาพคล่องประจาวัน ติดตามภาวะตลาดเงิน และการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงดาเนินกลยุทธ์การบริ หารสภาพคล่อง
ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินกาหนด หน่วยงานความเสี่ ยงด้านตลาด
สายบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูบ้ ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินเป็ น
ประจา อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจาก
ลูกค้า ซึ่ งมีการกระจายตัวดีท้ งั ในด้านประเภทลูกค้าผูฝ้ าก ประเภทเงินรับฝาก และอายุครบกาหนด
นอกจากนี้ ธนาคารบริ หารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่ ง
รวมถึงตลาดซื้ อขายล่วงหน้าและตลาดซื้ อคืน (Swap and Repurchase Market) โดยอาจดาเนินการ
ระดมเงินทุน หรื อลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นต้น
ธนาคารมุ่งดาเนินการให้มีตน้ ทุนและมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริ หารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่ งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกูย้ มื เงินระยะสั้นและระยะยาวจากต่างประเทศ เพื่อใช้
ในการอานวยสิ นเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลกู ค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะ
เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและ
ดาเนิ นธุรกิจได้อย่างราบรื่ นทั้งในภาวะปกติและในกรณี เกิดวิกฤติ โดยธนาคารดารงอัตราส่ วน
สิ นทรั พย์สภาพคล่องตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยและหน่ วยงานกากับดูแลใน
แต่ละประเทศที่ธนาคารมีการดาเนินงานประกอบการ และตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หาร
สิ นทรัพย์และหนี้สินกาหนด
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้มาตรวัดและเพดานความ
เสี่ ยงประเภทต่างๆ เช่น อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุ ทธิท้ งั ในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ มาตรวัด Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) เป็ นต้น
LCR เฉลี่ยของธนาคารในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ซึ่งคานวณจากข้อมูลสิ้ นเดือนในระหว่างไตรมาส
เท่ากับร้อยละ 322 เกินกว่า LCR ขั้นต่าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดที่ร้อยละ 100
ในปี 2563
ธนาคารมีการกาหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารได้ตระหนักถึงการก่อตัว
ของวิกฤติสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ธนาคารสามารถป้ องกันและบริ หารความ
เสี่ ยงได้อย่างทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test)
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 40 ของ 63 -

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

โดยกาหนดสถานการณ์
โดยกาหนดสถานการณ์
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ออกได้เออกได้
ป็ น 3 กรณี
เป็ น ได้
3 กรณี
แก่ (1)
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าให้ตอ้ งขายในราคาต
่ากว่าราคาตลาด
ภาระในการสนั
บสนุ
บริ ษ่มทั ธุในกลุ
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สมบัคุตณิ และ
สมบัติ และ
้ งในส่ วนของความเพี
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ธิภาพของบุ
ทธิภาพของบุ
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งคุณภาพการให้
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พฤติกรรมของบุ
พฤติกรรมของบุ
คคลภายนอก
คคลภายนอก
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อฉ้อโกงทรั
อฉ้อพโกงทรั
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อข้อมูลของธนาคาร
การฟอกเงิ
การฟอกเงิ
น เป็ นต้น เป็ นต้น

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุน้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม
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สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ หรื อเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่อาจมีผลทาให้ทรัพย์สิน
ของธนาคารเสี ยหายได้



การเพิ่มเติมปรับปรุ งกฎเกณฑ์ของทางการและผูก้ ากับดูแลต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้นทัว่ โลก

ธนาคารตระหนักดีวา่ การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่ดี เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้
บรรลุผลสาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศซึ่ งมีความไม่แน่นอน ธนาคารจึงให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และครอบคลุมการดาเนินงานทัว่ ทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การและการดูแลลูกค้า การเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสม การเสริ มสร้างความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ
ช่องทางการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทลั ต่างๆ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ทุจริ ตที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริ การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็ นต้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์
ประเมิน และควบคุมความเสี่ ยง สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริ การต่อลูกค้า
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ครอบคลุมถึงการนิยามความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การ
ดูแลติดตามความเสี่ ยง ตลอดจนการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง และกาหนด
มาตรการบริ หารและติดตามควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่กาหนด โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการภายในธนาคาร
หลักการสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารเริ่ มจากการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการแก่พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทัว่ ถึง และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการภายในธนาคารให้เป็ นส่ วนหนึ่งใน
กระบวนการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของธนาคารต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยเครื่ องมือหลักในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Tools for Operational Risk Management) ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยง
และการควบคุมภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA) เพื่อระบุความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และสามารถประเมินความเสี่ ยงและประสิ ทธิภาพของการ
ควบคุม ตลอดจนวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเสี่ ยง และ
ดาเนินการลดความเสี่ ยงตามแนวทางที่เลือกแล้ว โดยมีการติดตามความคืบหน้าและระดับความ
เสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้ติดตามความเสี่ ยง (Risk Monitoring Information: RMI) และ
ระบบการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี ยหายที่เกิดจากความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Loss Data) ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลสาคัญให้ธนาคารนามาประมวลและวิเคราะห์พิจารณามาตรการป้ องกัน ควบคุม และ/
หรื อลดความเสี่ ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ
ธนาคารมีการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
เพื่อให้มนั่ ใจว่า ธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่ทาให้การ
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 42 ของ 63 -

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

ปฏิบตั ิงปฏิ
านตามปกติ
บตั ิงานตามปกติ
ตอ้ งหยุดตชะงั
อ้ งหยุ
ก ดโดยธนาคารมี
ชะงัก โดยธนาคารมี
นโยบายการบริ
นโยบายการบริ
หารความต่
หารความต่
อเนื่องทางธุ
อเนื่อรงทางธุ
กิจ รกิจ
(BCM Policy)
(BCM Policy)
ซึ่ งได้รับซึอนุ
่ งได้มรตั ับิจากคณะกรรมการธนาคาร
อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
อีกทั้งมีกอีารก
กทั้งาหนดมาตรฐาน
มีการกาหนดมาตรฐาน
และกรอบ
และกรอบ
การดาเนิการด
นธุราเนิ
กิจอย่
นธุารงต่กิจออย่
เนื่อางต่
ง (BCM
อเนื่อง Framework)
(BCM Framework)
ในการพิในการพิ
จารณาทบทวนและจั
จารณาทบทวนและจั
ดทาแผนรองรั
ดทาแผนรองรั
บ
บ
การดาเนิการด
นธุ ราเนิ
กิจอย่
นธุารงต่
กิจออย่
เนืา่ องต่
ง (Business
อเนื่ อง (Business
Continuity
Continuity
Plan) อย่Plan)
างสมอย่
่าเสมอ
างสมเพื่าเสมอ
่อให้คเพืรอบคลุ
่อให้คมรอบคลุ
และ มและ
พร้อมรองรั
พร้อบมรองรั
สถานการณ์
บสถานการณ์
ต่างๆ ที่ตอ่าาจเกิ
งๆ ทีดขึ่อ้ นาจเกิ
รวมถึ
ดขึ้นงจัรวมถึ
ดให้มงีกจัารฝึ
ดให้กซ้
มีกอารฝึ
มทดสอบเป็
กซ้อมทดสอบเป็
นประจานประจา
7) ความเสี
7) ความเสี
่ ยงด้ านเทคโนโลยี
่ ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ความเสี่ความเสี
ยงด้านเทคโนโลยี
่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
(Information
(Information
Technology
Technology
Risk: ITRisk:
Risk)ITหมายถึ
Risk) งหมายถึ
ความ ง ความ
เสี่ ยงที่อเสีาจเกิ
่ ยงทีดขึ่อ้ นาจเกิ
จากการใช้
ดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ซึ่ งจะมีผซึลกระทบต่
่ งจะมีผลกระทบต่
อระบบหรื
อระบบหรื
อการปฏิอบการปฏิ
ตั ิงาน บรวมถึ
ตั ิงานง รวมถึง
ความเสี่ความเสี
ยงที่เกิด่ ยจากภั
งที่เกิยดคุจากภั
กคามทางไซเบอร์
ยคุกคามทางไซเบอร์
แก่ แก่
ปัจจัยความเสี
ปัจจัย่ความเสี
ยงด้านเทคโนโลยี
่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที
สารสนเทศที
่สาคัญของธนาคารประกอบด้
่สาคัญของธนาคารประกอบด้
วย ปั จจัวยยภายในได้
ปั จจัยภายในได้
ความสามารถและความซั
ความสามารถและความซั
บซ้อนของระบบงานและเทคโนโลยี
บซ้อนของระบบงานและเทคโนโลยี
ที่ธนาคารน
ที่ธนาคารน
ามาใช้เพืามาใช้
่อการดเพืาเนิ
่อการด
นธุราเนิ
กิจ นธุรกิจ
การรักษาความปลอดภั
การรักษาความปลอดภั
ยของระบบงานและข้
ยของระบบงานและข้
อมูล ความถู
อมูลกความถู
ต้องแม่กนต้ยอาของการประมวลผล
งแม่นยาของการประมวลผล
การพัฒนา
การพัฒนา
่ยวกั
่ยวกับความเสี
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ต่างๆ และความรู
ต่างๆ และความรู
้ความเข้้คาใจเกี
วามเข้
าใจเกี
บความเสี
่ ยงด้านเทคโนโลยี
่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
่ยวกัจบริการทุ
อย่างเพียอย่งพอของบุ
างเพียงพอของบุ
คลากร ซึค่ งลากร
รวมถึซึง่ งความเสี
รวมถึง่ความเสี
ยงเกี่ยวกั่ ยบงเกีการทุ
ตหรื อจการละเลยการปฏิ
ริ ตหรื อการละเลยการปฏิ
บตั ิงาน บตั ิงาน
แก่ ความเสี
ยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyberซึ่Risk)
ซึ่ งมีจานวนเพิ
สาหรับปัสจาหรั
จัยภายนอกได้
บปัจจัยภายนอกได้
แก่ ความเสี
่ ยงจากภั่ ยงจากภั
คุกคามทางไซเบอร์
(Cyber Risk)
งมีจานวนเพิ
่มขึ้น ่มขึ้น
และมีความซั
และมีบคซ้วามซั
อนมากขึ
บซ้อ้ นนมากขึ
นอกจากนั
นั ความเสี
จจุบนั ่ ความเสี
ยง ่ ยง
อย่าวงรวดเร็
ว มีรูป่หแบบที
่หลากหลาย
อย่างรวดเร็
มีรูปแบบที
ลากหลาย
้ น นอกจากนั
้ น ในปัจ้ นจุบในปั
จากการเปลี
จากการเปลี
่ยนแปลงสภาพแวดล้
่ยนแปลงสภาพแวดล้
อมของห่อวมของห่
งโซ่ธุรวกิงโซ่
จที่มธีกุรารพึ
กิจที่ ง่มพาเทคโนโลยี
ีการพึ่งพาเทคโนโลยี
และการจั
และการจั
ดการความ
ดการความ
ปลอดภัปลอดภั
ยข้อมูลในการท
ยข้อมูลในการท
าธุรกิจ กลายเป็
าธุรกิจ กลายเป็
นปัจจัยทีน่สปัร้จาจังโอกาสและความเสี
ยที่สร้างโอกาสและความเสี
่ ยงทางธุ่ ยรงทางธุ
กิจ ตามภู
รกิจมิทตามภู
ศั น์ มิทศั น์
ทางธุรกิทางธุ
จซึ่ งกราลั
กิจงซึมี่ งกการเปลี
าลังมี่กยนแปลงที
ารเปลี่ยนแปลงที
่สาคัญในด้
่สาคัานการเข้
ญในด้านการเข้
าสู่ยคุ ดิจาิทสูลั่ ยคุ ดิจิทลั
งที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information
Technology
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนั
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนั
กถึงความเสี
กถึง่ ความเสี
ยงที่เกิด่ ยจากการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information
Technology
Risk) และความส
าคัญของการรั
กษาความมั
น่ คงปลอดภั
ยของสารสนเทศและความมั
Risk: ITRisk:
Risk)ITและความส
าคัญของการรั
กษาความมั
น่ คงปลอดภั
ยของสารสนเทศและความมั
น่ คง น่ คง
ปลอดภัปลอดภั
ยทางไซเบอร์
ยทางไซเบอร์
(Information
(Information
SecuritySecurity
and Cyber
andSecurity)
Cyber Security)
ธนาคารจึธนาคารจึ
งได้กาหนดนโยบาย
งได้กาหนดนโยบาย
การบริ หการบริ
ารความเสี
หารความเสี
่ ยงด้านเทคโนโลยี
่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
(IT Risk(ITManagement
Risk Management
Policy) Policy)
ปรับปรุ ปรั
งนโยบาย
บปรุ งนโยบาย
การรักษาความปลอดภั
การรักษาความปลอดภั
ยข้อมูล ยให้
ข้อคมูรอบคลุ
ล ให้คมรอบคลุ
ความมัมน่ ความมั
คงปลอดภั
น่ คงปลอดภั
ยด้านไซเบอร์
ยด้านไซเบอร์
และดาเนิและด
นการาเนินการ
ยกระดับยกระดั
ความพร้
บความพร้
อมและเพิ
อมและเพิ
ากับดูแลและบริ
ากับดูแลและบริ
หารจัดการความเสี
หารจัดการความเสี
่ ยงด้าน ่ ยงด้าน
่มขีดความสามารถในการก
่มขีดความสามารถในการก
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ให้เป็ นไปอย่
ให้เป็ านงเหมาะสมทั
ไปอย่างเหมาะสมทั
องค์กร โดยการสร้
างกรอบการด
างกรอบการด
าเนินการใน
าเนินการใน
้ งองค์กร้ งโดยการสร้
่เสมอ
ด้านต่างๆ
ด้านต่
ได้แาก่งๆปรั
ได้บแปรุ
ก่ ปรั
งเทคโนโลยี
บปรุ งเทคโนโลยี
ดา้ นความมั
ดา้ นความมั
น่ คงปลอดภั
น่ คงปลอดภั
ยให้ทนั ยสมั
ให้ยทอยูนั เ่ สมั
สมอ
ยอยูปรั
บเปลีปรั
่ยนบเปลี่ยน
กรอบการประเมิ
กรอบการประเมิ
นความเสีน่ความเสี
ยงตามสถานการณ์
่ ยงตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสม
อย่างเหมาะสม
สร้างความตระหนั
สร้างความตระหนั
กและความรู
กและความรู
้
้
รวมถึงลูรวมถึ
กค้าหรื
งลูอกผูค้ใ้ าช้หรืบริอกผูาร
ใ้ ช้บริ การ
ความสามารถด้
ความสามารถด้
านความมั
านความมั
น่ คงปลอดภั
น่ คงปลอดภั
ยให้กบั บุยให้
คลากรของธนาคาร
กบั บุคลากรของธนาคาร
ของธนาคารอยู
เ่ สมอ พัเ่ สมอ
ฒนาแผนการรั
บมือภัยบไซเบอร์
ในรู ปแบบต่
เพื่อาลดผลกระทบได้
อย่าง อย่าง
ของธนาคารอยู
พัฒนาแผนการรั
มือภัยไซเบอร์
ในรู ปางๆ
แบบต่
งๆ เพื่อลดผลกระทบได้
รวดเร็ วและมี
าพ ทตลอดจนเสริ
มสร้างความร่
วมมือกับวมมื
หน่อวกัยงานภายนอกเพื
่อเพิม่ ่อเพิม่
รวดเร็ปวระสิ
และมีทปธิภระสิ
ธิ ภาพ ตลอดจนเสริ
มสร้างความร่
บหน่วยงานภายนอกเพื
ความสามารถในการรั
บมือและจั
่ ยงทางไซเบอร์
ได้อย่างมีได้ปอระสิ
ลมากขึ
ความสามารถในการรั
บมืดอการความเสี
และจัดการความเสี
่ ยงทางไซเบอร์
ย่างมีทปธิ ผระสิ
ทธิผ้ นลมากขึ้น
8) ความเสี
่ ยงจากความเพี
ยงพอของเงิ
นกองทุนกองทุน
8) ความเสี
่ ยงจากความเพี
ยงพอของเงิ
ดังนั้นนการ
นเป็งเงินนแหล่
นที่มาคั
ีความส
าคัญมากในการด
นธุรกิจของสถาบั
ดังนั้น การ
เงินกองทุเงินเป็กองทุ
นแหล่
ทุนงทีเงิ่มนีคทุวามส
ญมากในการด
าเนินธุราเนิ
กิจของสถาบั
นการเงินนการเงิ
จัดการเงิจันดกองทุ
างมีนปอย่
ระสิ
ล สะท้
งความมั
คงแข็งน่ แกร่
งทางการเงิ
น และส่นงผล
การเงินอย่
กองทุ
างมีทปธิ ผระสิ
ทธิผอลนถึสะท้
อนถึงน่ ความมั
คงแข็
งแกร่ งทางการเงิ
และส่ งผล
โดยตรงต่
อความน่อาความน่
เชื่อถือาของสถาบั
นการเงินนัการเงิ
โดยตรงต่
เชื่อถือของสถาบั
้ นๆ นนั้นๆ

หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

ทั้งนี้ ในการนาแนวทาง Basel III มาบังคับใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการผ่อนปรน สาหรับตรา
สารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่ งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III
ในเรื่ องความสามารถในการรองรับผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณี ที่ธนาคารไม่สามารถ
ดาเนิ นกิจการต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่าวคือ ไม่มีเงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็ น
หุ น้ สามัญหรื อตัดเป็ นหนี้สูญ เมื่อทางการตัดสิ นใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ทยอยลดนับเป็ นเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ่ มตั้งแต่
ปี 2556 ถึงปี 2565
เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1
415,837
390,369
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
415,774
390,309
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
63
60
เงินกองทุนชั้นที่ 2
71,893
36,194
เงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมาย
487,730
426,563
ปัจจัยความเสี่ ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุนได้แก่ ประเภท ปริ มาณและคุณภาพของสิ นทรัพย์
เสี่ ยง และความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร ซึ่ งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจทาให้ธนาคารมี
สิ นทรัพย์รวมถึงเงินลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ เงินลงทุน และ/หรื อ
หลักประกันลดต่าลง ทาให้สินทรัพย์เสี่ ยงของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลกาไรของ
ธนาคาร และทาให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะนาไปสู่ระดับของเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์
เสี่ ยงที่ลดลงด้วย
ในการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้ าหมายที่จะดารงฐานะของเงินกองทุนใน
ระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของ
ธนาคาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด
กระบวนการบริ หารเงินกองทุนของธนาคารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนโดย
ทางการ โดยมีการประเมินความเสี่ ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่ งเป็ นการประเมินความเสี่ ยงทั้งหมดที่มี
นัยสาคัญแบบมองไปข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารสามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ และมีระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ
ธนาคารคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้วิธี Standardized Approach (SA) สาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยง
ด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเป็ น 3 อัตราส่ วน
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
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ได้แก่ อัได้
ตราส่
แก่วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วนของเจ้
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงพไม่ย์เตสี่ายกว่
ง ไม่
าร้ตอ่ยละ
ากว่า4.50
ร้อยละ 4.50
้ นที่ 1นทีชั่้เนป็ทีน่ ส่1 วทีนของเจ้
อัตราส่ วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
ต่อพสิย์นเสีทรั
่ ยงพไม่
ย์เสีต่ ยากว่
ง ไม่
าร้ตอ่ายละ
กว่าร้6.00
อยละและอั
6.00ตราส่
และอั
วนเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินกองทุน
้ นที่ 1นชัต่้ นอสิทีน่ 1ทรั
ทั้งสิ้ นต่ทัอ้ งสิสิน้ นทรั
ต่อพสิย์นเสีทรั
่ ยงพไม่
ย์เสีต่ ายกว่
ง ไม่
าร้ตอ่ายละ
กว่า8.50
ร้อยละ
และก
8.50าหนดการด
และกาหนดการด
ารงเงินกองทุ
ารงเงินส่กองทุ
วนเพินม่ ส่เพืวนเพิ
่อ ม่ เพื่อ
รองรับผลขาดทุ
รองรับผลขาดทุ
นในภาวะวิ
นในภาวะวิ
กฤติ (Capital
กฤติ (Capital
Conservation
Conservation
Buffer) Buffer)
โดยให้ดโดยให้
ารงอัตดราส่
ารงอั
วนเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินกองทุน
ส่ วนเพิ่มส่อีวกนเพิ
มากกว่
ร้อยละา2.50
ร้อยละ
ตั้ง2.50
แต่วนั ตัที้ งแต่
่ 1 มกราคม
วนั ที่ 1 มกราคม
2562 เป็2562
นต้นไป
เป็ นรวมทั
ต้นไป้ งกรวมทั
าหนดให้
่มอีกามากกว่
้ งกาหนดให้
ชย์ที่มีนชยั ต่ย์ทอี่ความเสี
่ ยงเชิงระบบ
ต้องดารงเงิ
นกองทุ
วน นส่ วน
มีนยั ต่อความเสี
่ ยงเชิง(D-SIB)
ระบบ (D-SIB)
ต้องด
ารงเงินส่กองทุ
ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิ
ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิ
เพิม่ เพื่อเพิ
รองรั
ยหาย (Higher
Loss Absorbency)
ในรู ปของเงิ
กองทุนชักองทุ
ม่ เพืบ่อความเสี
รองรับความเสี
ยหาย (Higher
Loss Absorbency)
ในรู ปนของเงิ
้ นที่ 1นทีชั้่นเป็ทีน่ 1ส่ วทีน่เป็ นส่ วน
ของเจ้าของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงพเพิย์เ่มสีเติ่ ยงมเพิ
จากการด
ารงอัตราส่
วนเงิ
นกองทุ
โดย1.00 โดย
ของเจ้อาสิของต่
ารงอั
ตราส่
วนเงินขักองทุ
่าอีก1.00
ร้อยละ
่มเติมจากการด
้ นต่าอีนกขัร้้ นอตยละ
ให้ทยอยด
ตราส่
วนเงิ
นกองทุ
วนเพิน่มส่ดัวงนเพิ
กล่า่มวที
้อยละ
ตั้ง0.50
แต่วนั ตัที้ งแต่
่ 1 มกราคม
2562 2562
ให้ารงอั
ทยอยด
ารงอั
ตราส่
วนเงินส่กองทุ
ดัง่รกล่
าวที0.50
่ร้อยละ
วนั ที่ 1 มกราคม
และดารงเพิ
นร้อ่มยละ
เป็ น1.00
ร้อยละ
ตั้ง1.00
แต่วนั ตัที้ งแต่
่ 1 มกราคม
วนั ที่ 1 มกราคม
2563 เป็2563
นต้นไป
เป็ นต้ดันงนัไป้ น ตัดั้ งงแต่
นั้นวนั ตัที้ ง่แต่
1 วนั ที่ 1
และด่มเป็ารงเพิ
องดารงอัองด
ตราส่
วนเงิ
นกองทุ
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นทรัพย์
ารงอั
ตราส่
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วนของเจ้
มกราคมมกราคม
2562 ธนาคารต้
2562 ธนาคารต้
้ นที่ 1นทีชั้่นเป็ทีน่ 1ส่ วทีนของเจ้
เสี่ ยง มากกว่
ร้อยละา7.50
อัต7.50
ราส่ วอันเงิ
นกองทุ
ชั้นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่ ยงพมากกว่
ร้อยละา9.00
เสี่ ยงามากกว่
ร้อยละ
ตราส่
วนเงินกองทุ
ย์เสี่ ยงามากกว่
ร้อยละ 9.00
และอัตราส่
วนเงิ
นกองทุ
่ ยงพมากกว่
ร้อยละา11.50
วนั ที้ งแต่
่ 1 มกราคม
และอั
ตราส่
วนเงินทักองทุ
ย์เสี่ ยงามากกว่
ร้อยละและตั
11.50้ งแต่
และตั
วนั ที่ 1 มกราคม
้ งสิ้ นนต่ทัอ้ สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
2563 ธนาคารต้
องดารงอัองด
ตราส่
วนเงิ
นกองทุ
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงพย์เสี่ ยง
2563 ธนาคารต้
ารงอั
ตราส่
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วนของเจ้
้ นที่ 1นทีชั้่นเป็ทีน่ 1ส่ วทีนของเจ้
และ9.50 และ
มากกว่ามากกว่
ร้อยละา8.00
ร้อยละ
อัต8.00
ราส่ วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
่ ยงพมากกว่
ย์เสี่ ยงามากกว่
ร้อยละา9.50
ร้อยละ
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
อัตราส่ วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินทักองทุ
่ ยงพมากกว่
ย์เสี่ ยงามากกว่
ร้อยละา12.00
ร้อยละ 12.00
้ งสิ้ นนต่ทัอ้สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่มธุรกิกลุจทางการเงิ
่มธุรกิจทางการเงิ
ณ วันที่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กัน2562
ยายนกลุ2562
นของธนาคารมี
นของธนาคารมี
อตั ราส่ วอนเงิ
ตั ราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ 1 ที่เป็ น
ส่ วนของเจ้
ส่ วนของเจ้
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงพอัย์ตเสีราส่
่ ยงวอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
่ ยงพและอั
ย์เสี่ ยตงราส่
และอั
วนตราส่ วน
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
เงินกองทุเงินทักองทุ
่ ยงทีพย์่รเ้อสียละ
่ ยงที17.66
่ร้อยละร้อ17.66
ยละ 17.66
ร้อยละและร้
17.66อยละ
และร้20.71
อยละตามล
20.71าดัตามล
บ าดับ
้ งสิ้ นนต่ทัอ้สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
ร้อยละและร้
16.43อยละ
และร้17.96
อยละตามล
17.96าดัตามล
ในขณะทีในขณะที
่ ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
่ 31 ธั2561
นวาคมอยู2561
ท่ ี่ร้อยละ
อยูท่ 16.43
ี่ร้อยละร้อ16.43
ยละ 16.43
บ าดับ
วนเพินม่ ส่ดัวงนเพิ
กล่าม่ วดังกล่าว
กองทุนของธนาคารอยู
บที่สามารถรองรั
บการด
ารงเงินส่กองทุ
ทั้งนี้ เงินทักองทุ
ใ่ นระดับใ่ ทีนระดั
่สามารถรองรั
บการดารงเงิ
นกองทุ
้ งนี้ เงินของธนาคารอยู
แล้ว แล้ว
ภายหลังภายหลั
การเข้างซืการเข้
มาตา หากมี
านวนงบเสมื
อน (Pro-forma)
โดยใช้งโดยใช้
บการเงิงนบการเงิ
ณ นณ
าซื้ อหุน้ ในเพอร์
มาตาการค
หากมี
การคานวนงบเสมื
อน (Pro-forma)
้ อหุน้ ในเพอร์
วันที่ 30วักันนทียายน
ราส่ วอันเงิ
นกองทุ
ของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์เนสีทรั
่ ยงล่พวย์งหน้
่ 30 กั2562
นยายนอัต2562
ตราส่
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วานของเจ้
เสี่ ยงล่า วงหน้า
้ นที่ 1นทีชั่เ้ นป็ทีน่ ส่1 วทีนของเจ้
อัตราส่ วอันเงิ
นกองทุ
่ ยงพและอั
วนเงิ
นกองทุ
่ ยงพย์เสี่ ยง
ตราส่
วนเงินชักองทุ
ย์เสี่ ยตง ราส่
และอั
ตราส่
วนเงินทักองทุ
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
้ งสิ้ นนต่ทัอ้ สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่มธุรกิจทางการเงิ
ของกลุ่มของกลุ
ธุรกิจทางการเงิ
นของธนาคารจะเท่
ากับร้อยละ
ยละ 14.45
นของธนาคารจะเท่
ากับ14.45
ร้อยละร้อ14.45
ร้อยละและร้
14.45อยละ
และร้17.22
อยละ 17.22
ตามลาดัตามล
บ ทั้งาดั
นี้ บอัตทัราส่
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
่เป็ นส่ วนของเจ้
าของต่อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงล่พวย์เงหน้
สี่ ยงล่า วงหน้า
้ งนี้วอันเงิ
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ 1ส่ วทีนของเจ้
อัตราส่ วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
่ ยงพและอั
ย์เสี่ ยตง ราส่
และอั
วนเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินทักองทุ
่ ยงพย์เสี่ ยง
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
้ งสิ้ นนต่ทัอ้ สิงสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่มธุรกิจทางการเงิ
ของกลุ่มของกลุ
ธุรกิจทางการเงิ
นของธนาคารจะยั
นของธนาคารจะยั
งคงมีค่างสูคงมี
งกว่คา่าอัสูตงราส่
กว่าวอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
้ นที่ 1นทีชั้่เนป็ทีน่ ส่1 วทีน่เป็ นส่ วน
ของเจ้าของต่
ของเจ้อาสิของต่
นทรัอพสิย์นเสีทรั
่ ยงล่พวย์งหน้
เสี่ ยงล่า วอังหน้
ตราส่า วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินชักองทุ
่ ยงพและ
ย์เสี่ ยง และ
้ นที่ 1นต่ชัอ้ นสิทีน่ 1ทรัต่อพสิย์นเสีทรั
อัตราส่ วอันเงิ
ตราส่
นกองทุ
วนเงินกองทุ
ทั้งสิ้ นนต่ทัอ้ งสิสิน้ นทรัต่อพสิย์นเสีทรั
่ ยงตามที
พย์เสี่ ย่กงตามที
ฎหมายก
่กฎหมายก
าหนด ซึาหนด
่ งเท่ากัซึบ่ งร้เท่
อยละ
ากับร้8.00
อยละ 8.00
ร้อยละ ร้9.50
อยละและร้
9.50อยละ
และร้12.00
อยละตามล
12.00าดัตามล
บ าดับ
มาตาจะไม่
ส่งผลกระทบต่
อปัจจัยความเสี
ยงในภาพรวมของธนาคารใน
มาตาจะไม่
ส่งผลกระทบต่
อปัจจัย่ความเสี
่ ยงในภาพรวมของธนาคารใน
ดังนั้น การซื
ดังนั้นอหุการซื
น้ ในเพอร์
้ อหุน้ ในเพอร์
สาระสาคั
ญ าคัญ
สาระส

หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 45 ของ
- หน้63า 45
- ของ 63 -

เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

4. หนี้สินในปัจจุบันของธนาคารและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ธนาคารมีหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงิ นกูย้ ืม
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

30 ก.ย. 2562
2,362,766
148,575
147,375
138,938
2,797,654

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561
2,326,470
136,862
116,348
123,911
2,703,591

* มีการนาเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจเป็ นประกันในการทาธุรกรรมสัญญาซื้อคืน จานวน
24,287 ล้านบาท และ 16,207 ล้านบาท ตามลาดับ

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื จาแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วันครบกาหนดไถ่ถอน และอัตรา
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
ประเภท
หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มี
หลักประกัน
หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ตัว๋ แลกเงิน
อื่นๆ
หัก ส่ วนลดมูลค่าเงินกูย้ มื
รวม

สกุลเงิน

ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย

หน่วย : ล้าน
30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561

ดอลลาร์ สหรัฐฯ 2563 - 2571 3.875% - 5.00%

101,007

107,027

ดอลลาร์ สหรัฐฯ 2572 - 2577 3.733% - 9.025%
บาท
2562
1.00%
บาท
2562 - 2567
0.00%

50,495
8
1,394
(5,529)
147,375

14,587
23
456
(5,745)
116,348

รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกจาหน่ายแล้วและที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติไว้
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ของธนาคาร ซึ่ งมีขอ้ กาหนดให้ธนาคารสามารถตัดหนี้ตามตราสารเป็ นหนี้สูญได้ภายใต้
เงื่อนไขที่กาหนดต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ จานวน 1,200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ อายุ 15 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.733 ต่อปี ทั้งนี้ ธนาคารได้รับเงินสุ ทธิ จากการขายหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ เป็ นจานวน 1,200
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมตั ิให้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตั้งแต่วนั ที่
25 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน
จานวน 600 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี
และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน จานวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี 2571 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี ภายใต้ Global Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน จานวน
500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ซึ่ งได้ไถ่ถอน
ครบถ้วนแล้ว และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน จานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี
ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี ภายใต้ Global Medium Term Note Program
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 46 ของ 63 -

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

เมื่อวันทีเมื่ 27่อวักันนทียายน
่ 27 กัน2555
ยายนธนาคารได้
2555 ธนาคารได้
ออกและเสนอขายหุ
ออกและเสนอขายหุ
น้ กูไ้ ม่ดอน้ ยสิ
กูไ้ ทม่ดธิแอ้ ละไม่
ยสิ ทธิมแีหละไม่
ลักประกั
มีหลันกประกัน
จานวน จ400
านวน
ล้านดอลลาร์
400 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ อายุ
สหรั5.5
ฐฯปีอายุครบก
5.5 ปีาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2561
ถอนปีอัต2561
ราดอกเบี
อัตราดอกเบี
ร้อยละ
ต่อปี2.75
ซึ่ งต่ได้อปี ซึ่ งได้
้ ยร้อยละ้ ย2.75
ไถ่ถอนครบถ้
ไถ่ถอนครบถ้
วนแล้ว และหุ
วนแล้น้ว กูและหุ
ไ้ ม่ดอ้นยสิ
กูไ้ ทม่ธิดแอ้ ละไม่
ยสิ ทธิมแีหละไม่
ลักประกั
มีหลันกประกั
จานวนน 800
จานวน
ล้านดอลลาร์
800 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สอายุ
หรั10
ฐฯ อายุ 10
ปี ครบกปีาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2565
ถอนปีอัต2565
ราดอกเบี
อัตราดอกเบี
ร้อยละต่อ3.875
ปี ต่อปี
้ ยร้อยละ้ ย3.875
มีหลันกประกั
น จานวน
เมื่อวันทีเมื่ 18่อวัตุนลทีาคม
่ 18 ตุ2553
ลาคมธนาคารได้
2553 ธนาคารได้
ออกและเสนอขายหุ
ออกและเสนอขายหุ
น้ กูไ้ ม่ดอน้ ยสิ
กูไ้ ทม่ดธิแอ้ ละไม่
ยสิ ทธิมแีหละไม่
ลักประกั
จานวน
400 ล้านดอลลาร์
หรั5ฐฯปี อายุ
5 ปีาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอนปีอัต2558
อัตราดอกเบี
ร้อยละ
ได้ไถ่ถอน
400 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สอายุ
ครบก
ถอนปี 2558
ราดอกเบี
ต่อปี3.25
ซึ่ งต่ได้อปีไถ่ซึถ่ งอน
้ ยร้อยละ้ ย3.25
ครบถ้วนแล้
ครบถ้
ว วและหุ
นแล้วน้ กูและหุ
ไ้ ม่ดอ้นยสิ
กูไ้ ทม่ธิดแอ้ ละไม่
ยสิ ทธิมแีหละไม่
ลักประกั
มีหลันกประกั
จานวนน 800
จานวน
ล้านดอลลาร์
800 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สอายุ
หรัฐ10ฯ ปีอายุ 10 ปี
ครบกาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2563
ถอนปีอัต2563
ราดอกเบี
อัตราดอกเบี
ร้อยละ
ต่อ4.80
ปี ต่อปี
้ ยร้อยละ้ ย4.80
เมื่อวันทีเมื่ 28่อวัมกราคม
นที่ 28 มกราคม
2542 ธนาคารได้
2542 ธนาคารได้
ออกและเสนอขายหุ
ออกและเสนอขายหุ
น้ กูด้ อ้ ยสิน้ ทกูดธิ้ ปอ้ ยสิ
ระเภทไม่
ทธิประเภทไม่
มีหลักประกั
มีหลันกประกัน
จานวน จ450
านวน
ล้านดอลลาร์
450 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สอายุ
หรัฐ30ฯ ปีอายุ
ครบก
30 ปีาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2572
ถอนปีอัต2572
ราดอกเบี
อัตราดอกเบี
ร้อยละต่อ9.025
ปี ต่อปี
้ ยร้อยละ้ ย9.025
เพื่อทดแทนหุ
เพื่อทดแทนหุ
น้ กูด้ อ้ ยสิน้ ทกูธิด้ ปอ้ ระเภทไม่
ยสิ ทธิประเภทไม่
มีหลักประกั
มีหลันกประกั
จานวนน 150
จานวน
ล้านดอลลาร์
150 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สครบก
หรัฐฯาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอน ถอน
มีหลักประกั
มีหลันกประกั
จานวน
น จ300
านวน 300
ปี 2559 ปีอัต2559
ราดอกเบี
อัตราดอกเบี
อยละต่อ8.25
ปี และหุ
ต่อปี้นและหุ
กูด้ อ้ ยสิ้นทกูด้ธิอป้ ยสิ
ระเภทไม่
ทธิ ประเภทไม่
้ ยร้อยละ้ ยร้8.25
ล้านดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสครบก
หรัฐฯาหนดไถ่
ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2570
ถอนปีอัต2570
ราดอกเบี
อัตราดอกเบี
อยละต่8.375
อปี ตามที
ต่อปี่ธนาคารได้
ตามที่ธนาคารได้
้ ยร้อยละ้ ยร้8.375
ไถ่ถอนก่ไถ่อนครบก
ถอนก่อาหนดและได้
นครบกาหนดและได้
รับอนุญราตจากธนาคารแห่
ับอนุญาตจากธนาคารแห่
งประเทศไทยแล้
งประเทศไทยแล้
ว
ว
เมื่อวันทีเมื่ 26่อวัมีนนทีาคม
่ 26 มี2540
นาคม
ผูถ้ 2540
ือหุ น้ ผูมีถ้มือติหุให้น้ ธมีนาคารออกและเสนอขายหุ
มติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ
น้ กู้ ทั้งทีน้ ่เป็กูน้ ทัหุ้ งน้ ทีกู่เป็ป้ นระเภทด้
หุ น้ กูป้ อระเภทด้
ยสิ ทธิ อยสิ ทธิ
และหุ น้ กูและหุ
ป้ ระเภทไม่
น้ กูป้ ระเภทไม่
ดอ้ ยสิ ทธิดภอ้ ายใต้
ยสิ ทธิMedium
ภายใต้ Medium
Term Note
Term
Program
Note Program
วงเงินไม่วงเงิ
เกินน1,500
ไม่เกินล้า1,500
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สหรัฐฯ
หรื อมูลค่หรืาทีอ่เมูทีลยค่บเท่
าทีา่เทีในเงิ
ยบเท่
นสกุ
าในเงิ
ลอืน่ สกุ
ระยะเวลาไถ่
ลอื่น ระยะเวลาไถ่
ถอนไม่เถกิอนไม่
น 30 ปีเกิโดยให้
น 30 ปี เสนอขายในตลาดต่
โดยให้เสนอขายในตลาดต่
างประเทศ
างประเทศ
ทั้งนี้ อาจจะมี
ทั้งนี้ อาจจะมี
การให้สกิ ทารให้
ธิ แก่สธินาคารในการไถ่
ทธิ แก่ธนาคารในการไถ่
ถอนหุ น้ ถกูอนหุ
ค้ ืนก่น้ อกูนครบก
ค้ ืนก่อนครบก
าหนด าหนด
และ/หรืและ/หรื
อ ในประเทศ
อ ในประเทศ
และ/หรืและ/หรื
อ อาจจะมี
อ อาจจะมี
การให้สกิ ทารให้
ธิ แก่สผิถูท้ ือธิหุแก่น้ ผกูถู้ ในการเรี
ือหุ น้ กู้ ในการเรี
ยกให้ธนาคารไถ่
ยกให้ธนาคารไถ่
ถอนหุ ้นถกูอนหุ
ก้ ่อนครบก
้นกูก้ ่อนครบก
าหนด าหนด
ระยะเวลาการช
ระยะเวลาการช
าระคืน าระคื
โดยให้
น เโดยให้
ป็ นไปตามข้
เป็ นไปตามข้
อตกลงและเงื
อตกลงและเงื
่อนไขของหุ
่อนไขของหุ
้นกูท้ ี่จะออกในแต่
้นกูท้ ี่จะออกในแต่
ละคราวลโดย
ะคราว โดย
มอบอานาจให้
มอบอานาจให้
คณะกรรมการเป็
คณะกรรมการเป็
นผูด้ าเนินผูการ
ด้ าเนิณนวัการ
นที่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กั2562
นยายนธนาคารยั
2562 ธนาคารยั
งไม่ได้มงีกไม่ารออกหุ
ได้มีการออกหุ
น้ กู้ น้ กู้
ตามมติดตามมติ
งั กล่าวดงั กล่าว
เมื่อวันทีเมื่ 12
่อวัเมษายน
นที่ 12 เมษายน
2548 ผู2548
ถ้ ือหุ ้นผูได้ถ้ ือพหุิจ้นารณาทบทวนมติ
ได้พิจารณาทบทวนมติ
ที่ประชุทมผูี่ปถ้ ระชุ
ือหุม้นผูเมืถ้ ่อื วัหุน้นทีเมื่ 9่อเมษายน
วันที่ 9 เมษายน
่ยวกั
2547 ซึ่ ง2547
อนุ มซึตั ่ ิงเกีอนุ
มตั บิเการออกและเสนอขายหุ
กี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ
น้ กูข้ องธนาคาร
น้ กูข้ องธนาคาร
และมีมติและมี
อนุมมตั ติิให้อนุธนาคารออกหุ
มตั ิให้ธนาคารออกหุ
้นกู้ ้นกู้
ด้อยสิ ทด้ธิอและ/หรื
ยสิ ทธิ และ/หรื
อ หุ ้นกูไ้ อม่หุด้นอ้ กูยสิไ้ ม่ทดธิอ้ และ/หรื
ยสิ ทธิ และ/หรื
อ หุ ้นกูท้ อี่ ไหุถ่้นถกูอนเมื
ท้ ี่ ไถ่่ อถธนาคารเลิ
อนเมื่ อธนาคารเลิ
กกิ จการทั
กกิ้ งจประเภท
การทั้งประเภท
ด้อยสิ ทด้ธิอแยสิ
ละไม่
ทธิดแอ้ ละไม่
ยสิ ทดธิอ้ และ/หรื
ยสิ ทธิ และ/หรื
อ หุ ้นกูด้ ออ้ หุยสิ้นทกูด้ธิอช้ ยสิ
นิ ดทแปลงสภาพเป็
ธิ ชนิ ดแปลงสภาพเป็
นหุ ้นสามั
นหุญ้นได้สามั
และ/หรื
ญได้ และ/หรื
อ หุ ้นกู้ อ หุ ้นกู้
แปลงสภาพเป็
แปลงสภาพเป็
นหุ น้ สามันหุญน้ ได้สามั
(รวมเรี
ญได้ย(รวมเรี
กว่า “หุยน้ กว่กู”า้ )“หุ
วงเงิ
น้ กูน”้ ไม่
) วงเงิ
เกินน3,000
ไม่เกินล้า3,000
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สหรืหรัอฐมูฯลค่หรืาทีอ่ มูลค่าที่
เทียบเท่เที
าในเงิ
ยบเท่นาสกุ
ในเงิ
ลอืน่นสกุ
เสนอขายต่
ลอื่น เสนอขายต่
อผูล้ งทุนอผูในต่
ล้ งทุางประเทศ
นในต่างประเทศ
และ/หรืและ/หรื
อ ในประเทศ
อ ในประเทศ
โดยเสนอขายแก่
โดยเสนอขายแก่
ประชาชนทั
ประชาชนทั
ว่ ไป และ/หรื
ว่ ไป และ/หรื
อ ผูล้ งทุอนผูประเภทสถาบั
ล้ งทุนประเภทสถาบั
นหรื อทีน่ มหรื
ีลกั อษณะเฉพาะตามความหมายที
ที่ มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที
่กาหนด่กาหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก
ากับหลัากั
กทรับหลั
พย์กและตลาดหลั
ทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์กโดยธนาคารสามารถออกและ
ทรัพย์ โดยธนาคารสามารถออกและ
เสนอขายหุ
เสนอขายหุ
้นกูห้ ลายประเภทพร้
้นกูห้ ลายประเภทพร้
อมกันในคราวเดี
อมกันในคราวเดี
ยวกัน หรืยวกั
อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ
น หรื อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ
้นกู้ ้นกู้
เป็ นคราวๆ
เป็ นคราวๆ
ไปก็ได้ไปก็
ทั้งนีไ้ ด้ให้ทัห้ งุ ้นนีกู้ ให้
ท้ ี่ไหมุ่ ้นใช่กูหท้ ุี่้นไม่กูใท้ ช่ี่ไหถุ่ ้นถกูอนเมื
ท้ ี่ไถ่่อถธนาคารเลิ
อนเมื่อธนาคารเลิ
กกิจการมี
กกิรจะยะเวลาไถ่
การมีระยะเวลาไถ่
ถอน ถอน
นหุญ้นได้สามั
ญได้ และ/หรื
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ไม่เกิน 100
ไม่เกิปีนและให้
100 ปี หและให้
ุ ้นกูด้ อ้ หยสิุ ้นทกูด้ธิอช้ ยสิ
นิ ดทแปลงสภาพเป็
ธิ ชนิ ดแปลงสภาพเป็
นหุ ้นสามั
และ/หรื
อ หุ ้นกูแ้ อปลงสภาพ
และมี
นไม่วงเงิ
เกินน1,000
ไม่เกินล้1,000
านดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
นหุญ้นได้สามั
ได้ มีระยะเวลาไถ่
30 ปีวงเงิ
เป็ นหุ ้นเป็
สามั
มีรญะยะเวลาไถ่
ถอนไม่ถเกิอนไม่
น 30 เปีกินและมี
หรื อมูลหรื
ค่าทีอ่เมูทีลยค่บเท่
าที่เาทีในเงิ
ยบเท่นาสกุ
ในเงิ
ลอืน่ สกุ
โดยมอบอ
ลอื่น โดยมอบอ
านาจให้านาจให้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
หรื อคณะกรรมการบริ
หรื อคณะกรรมการบริ
หารเป็ นหารเป็ น
ผูพ้ ิจารณาด
ผูพ้ ิจาเนิ
ารณาด
นการเกี
าเนิ น่ยวกั
การเกี
บข้อ่ยวกั
กาหนด
บข้อกเงืาหนด
่อนไขเงืและรายละเอี
่อนไข และรายละเอี
ยดอื่นๆยทีดอื่เกี่นยวข้
ๆ ทีอ่เงกั
กี่ยบวข้การออกและ
องกับการออกและ
เสนอขายหุ
เสนอขายหุ
้นกู้ โดย้นณ
กู้ วัโดย
นที่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กั2562
นยายนธนาคารมี
2562 ธนาคารมี
การออกหุ
การออกหุ
น้ กูต้ ามมติ
น้ กูดต้ งั ามมติ
กล่าวเมื
ดงั ่อกล่วันาวเมื
ที่ 18่อวัตุนลทีาคม
่ 18 ตุลาคม
2553 และวั
2553นทีและวั
่ 27 กันนทียายน
่ 27 กั2555
นยายน
โดยมี
2555รายละเอี
โดยมีรยายละเอี
ดตามทีย่กดตามที
ล่าวข้า่กงต้ล่นาวข้างต้น
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ด้อยสิ ทธิ
หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ/หรื อมีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหุ ้นกูร้ ะยะสั้น
หุ ้นกูอ้ นุ พนั ธ์ และหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปี
ที่มีกาไร (รวมเรี ยกว่า “หุ ้นกู”้ ) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรื อมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขาย
หุ ้นกูไ้ ด้ภายในวงเงิ นดังกล่าวหักด้วยจานวนหุ ้นกูท้ ี่ ได้ออกตามวงเงิ นดังกล่าวแต่ยงั ไม่ได้รับการ
ไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ น้ กูห้ ลายประเภทพร้อมกันในคราว
เดียวกัน หรื อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ ้นกูห้ ลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรื อ
ธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นคราวๆ ไป และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรื อพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้
หุ ้นกูท้ ี่ไม่ใช่หุ้นกูท้ ี่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และการออกและ
เสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวอาจมีการให้สิทธิ แก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนครบกาหนดได้ และ/
หรื อ อาจมีการให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นกูใ้ นการเรี ยกให้ธนาคารไถ่ถอนก่อนครบกาหนดได้ ตามข้อกาหนด
ของหุ ้นกู้ โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนิ นการ
เกี่ยวกับข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ น้ กู้ ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 ธนาคารมีการออกหุน้ กูต้ ามมติดงั กล่าวเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 19 กันยายน 2561
และวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้า ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
30 ก.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
7,259
5,800
การค้ าประกันการกูย้ มื
28,774
32,236
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
20,510
19,041
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
27,006
35,822
ภาระผูกพันอื่น
การค้ าประกันการจาหน่ายตราสารหรื อหลักทรัพย์
324
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ายังไม่ได้ถอน
167,906
170,329
การค้ าประกันอื่น
261,309
270,320
อื่นๆ
147,021
120,182
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
660,109
653,730
5. คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่ อย และรายชื่อผู้ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถทักษะและความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริ หารธุ รกิจ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
่ 31 ธัน2562
วาคมคณะกรรมการธนาคารมี
2562 คณะกรรมการธนาคารมี
กรรมการจ
เป็ นกรรมการอิ
สระจ7านวน 7
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
กรรมการจ
านวน 17านวน
คน เป็17นคน
กรรมการอิ
สระจานวน
คนรายชื
และมี
่อดัง้ ต่อไปนี้
คน และมี
่อดัรงายชื
ต่อไปนี
สิ ทธิ(ประธานกรรมการ)
อานวย (ประธานกรรมการ)
นายปิ ติ นายปิ
สิ ทธิอติานวย
นายเดชานายเดชา
ตุลานันท์ตุลานันท์
พลเรื อเอกประเจตน์
ศิริเดช (กรรมการอิ
พลเรื อเอกประเจตน์
ศิริเดช (กรรมการอิ
สระ) สระ)
ทย์ โปษยานนท์
(กรรมการอิ
นายโกวินายโกวิ
ทย์ โปษยานนท์
(กรรมการอิ
สระ) สระ)
ณ จิร(กรรมการอิ
ชวาลา (กรรมการอิ
นายอรุ ณนายอรุ
จิรชวาลา
สระ) สระ)
นายสิ งห์นายสิ
ตังทังตห์สวัตัสงทัดิ์ตสวัสดิ์
จันทรสมบู
นายอมรนายอมร
จันทรสมบู
รณ์ รณ์
อมเจ้ามงคลเฉลิ
ม ยุคล (กรรมการอิ
หม่อมเจ้หม่
ามงคลเฉลิ
ม ยุคล (กรรมการอิ
สระ) สระ)
นายพรเทพ
พรประภา
(กรรมการอิ
นายพรเทพ
พรประภา
(กรรมการอิ
สระ) สระ)
นี วิฑ(กรรมการอิ
ูรชาติ (กรรมการอิ
นางเกศินนางเกศิ
ี วิฑูรชาติ
สระ) สระ)
นายโชคชั
นิลเจีล ย(กรรมการอิ
รสกุล (กรรมการอิ
นายโชคชั
ย นิลเจียยรสกุ
สระ) สระ)
ศิริ โสภณพนิ
ช
นายชาตินายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
ช
นายสุแทนสถิ
วรรณ แทนสถิ
นายสุ วรรณ
ตย์ ตย์
นายชาญศั
กดิ์ เฟื่ องฟู
นายชาญศั
กดิ์ เฟื่ องฟู
มพร
โชติ
นายจรัมนายจรั
พร โชติ
กเสถี
ยรกเสถียร
ส่ ง บุณยะสาระนั
นายบุญนายบุ
ส่ ง บุณญยะสาระนั
นท์ นท์
ลาภ รฤทธาภิ
นายทวีลนายทวี
าภ ฤทธาภิ
มย์ รมย์
คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุ
ยเพื่อาทีท่กาหน้
าที่กลัน่ เสนอความเห็
กรอง เสนอความเห็
น
คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุ
ดย่อยเพืด่อย่ทอาหน้
ลัน่ กรอง
น
ติดตามและก
ากับดูแาเนิ
ลการด
าเนินงานของธนาคารตามที
่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพื
่อ
ติดตามและก
ากับดูแลการด
นงานของธนาคารตามที
่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพื
่อ
นไปอย่านงมี
ประสิ
าพทคณะกรรมการชุ
ดย่อยที่ไดด้ย่รอับยที่ได้รับ
ไปอย่
างมีทปธิ ภระสิ
ธิภาพ คณะกรรมการชุ
วยให้บกตั ารปฎิ
น้าที่ของคณะกรรมการเป็
ช่วยให้กช่ารปฎิ
ิหน้าบทีต่ัขิหองคณะกรรมการเป็
การแต่งการแต่
ตั้งจะรายงานการปฎิ
บตั ิหน้าบทีต่ั ิห่อคณะกรรมการธนาคารอย่
างสม่าเสมอ
งคณะกรรมการชุ
ด
งตั้งจะรายงานการปฎิ
น้าที่ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่
างสมซึ่า่ เสมอ
ซึ่ งคณะกรรมการชุ
ด
ย่อยที่คณะกรรมการธนาคารแต่
งตั้งขึ้น งได้ตั้งแขึก่้ นคณะกรรมการบริ
หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ย่อยที่คณะกรรมการธนาคารแต่
ได้แก่ คณะกรรมการบริ
หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่าาหนดค่
ตอบแทน
คณะกรรมการก
ากับความเสี
ยง และคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก
าตอบแทน
คณะกรรมการก
ากับ่ความเสี
่ ยง และคณะกรรมการ
กากับดูแกลกิ
ากัจบการ
ดูแลกิจการ
(ก) คณะกรรมการบริ
หาร หาร
(ก) คณะกรรมการบริ
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม
หารมีกรรมการจ
านวน 8านวน
ท่าน และมี
่อ รายชื่อ
่ 31 ธัน2562
วาคมคณะกรรมการบริ
2562 คณะกรรมการบริ
หารมีกรรมการจ
8 ท่านรายชื
และมี
ดังต่อไปนี
ดัง้ ต่อไปนี้
นายเดชานายเดชา
ตุลานันท์ตุล(ประธานกรรมการบริ
านันท์ (ประธานกรรมการบริ
หาร) หาร)
นายอมรนายอมร
จันทรสมบู
รณ์ รณ์
จันทรสมบู
นายสิ งห์นายสิ
ตังทังตห์สวัตัสงทัดิ์ตสวัสดิ์
นายชาตินายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
ช
ศิริ โสภณพนิ
ช
นายสุ วรรณ
ตย์ ตย์
นายสุแทนสถิ
วรรณ แทนสถิ
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 49 ของ
- หน้63า 49
- ของ 63 -
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นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการจานวน 4 ท่าน และมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช (กรรมการอิสระและประธาน)
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ
นายอรุ ณ จิรชวาลา
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีกรรมการจานวน
2 ท่าน และมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (กรรมการอิสระและประธาน)
นายพรเทพ พรประภา
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล9
(ง) คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกากับความเสี่ ยงมีกรรมการจานวน 4 ท่าน และมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
นายอรุ ณ จิรชวาลา (กรรมการอิสระและประธาน)
นายอมร จันทรสมบูรณ์
นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
(จ) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีกรรมการจานวน 3 ท่าน และมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
นายปิ ติ สิ ทธิอานวย (ประธาน)
นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

9

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แทนนายชาญ โสภณพนิช เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 50 ของ 63 -
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เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

รายชื่อผูรายชื
้ถือหุ้่อนผูสู้ถงือสุหุด้ น10สู งรายแรก
สุ ด 10 รายแรก
(ณ วันที(ณ
่ 5 กัวันยายน
ที่ 5 กัน2562)
ยายน 2562)
ลาดับ ลาดับ
ผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้
จานวนหุจน้ านวนหุ
(หุน้ ) น้ (หุสัน้ ด) ส่ วน สั(%)
ดส่ วน (%)
1
บริ
1 ษทั ไทยเอ็
บริ ษทั นวีไทยเอ็
ดีอาร์นจวีากัดีอดาร์ จากัด
593,959,154
593,959,154 31.12% 31.12%
2
SOUTH
2
SOUTH
EAST ASIA
EASTUKASIA
(TYPE
UKC)
(TYPE
NOMINEES
C) NOMINEES
LIMITED
LIMITED 77,555,250
77,555,250 4.06% 4.06%
3
ส3านักงานประกั
สานักงานประกั
นสังคม นสังคม
65,464,800
65,464,800 3.43% 3.43%
4
บริ
4 ษทั ศูบริ
นย์ษรับทฝากหลั
ศูนย์รับกฝากหลั
ทรัพย์ (ประเทศไทย)
กทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพืจ่อากั
ผูฝ้ ดากเพื่อผูฝ้ าก
47,544,315
47,544,315 2.49% 2.49%
5
THE
5 BANK
THEOF
BANK
NEWOFYORK
NEWMELLON
YORK MELLON
41,333,600
41,333,600 2.17% 2.17%
6
STATE
6
STATE
STREETSTREET
EUROPEEUROPE
LIMITED
LIMITED
35,686,774
35,686,774 1.87% 1.87%
7
UOB
7 KAY
UOBHIAN
KAY(HONG
HIAN (HONG
KONG) KONG)
LIMITED
LIMITED
- Client Account
- Client Account 34,817,270
34,817,270 1.82% 1.82%
8
บริ
8 ษทั กรุบริงเทพประกั
ษทั กรุ งเทพประกั
นภัย จากันดภั(มหาชน)
ย จากัด (มหาชน)
34,097,030
34,097,030 1.79% 1.79%
9
STATE
9
STATE
STREETSTREET
BANK AND
BANKTRUST
AND TRUST
COMPANY
COMPANY
25,690,400
25,690,400 1.35% 1.35%
10 MORGAN
10 MORGAN
STANLEY
STANLEY
& CO. INTERNATIONAL
& CO. INTERNATIONAL
PLC PLC
25,421,229
25,421,229 1.33% 1.33%
ผูถ้ ือหุน้ อืผู่นถ้ ือหุน้ อื่น
927,273,072
927,273,072 48.57% 48.57%
ยอดรวมทุ
ยอดรวมทุ
นในส่ วนที
นในส่
่ชาระแล้
วนทีว่ชาระแล้ว
1,908,842,894
1,908,842,894 100.00%100.00%

6. ข้ อมู6.ลอืน่ข้ อๆมูทีล่ออืาจส่
น่ ๆ งทีผลกระทบอย่
่อาจส่ งผลกระทบอย่
างมีนัยสาาคั
งมีญนัยต่สอาคั
การตั
ญต่ดอสิการตั
นใจของผู
ดสิ นใจของผู
้ถือหุ้น ้ ถือหุ้น
ไม่มี ไม่มี
7. ความคิ
7. ดความคิ
เห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี
ดเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี
ย่ วกับความพอเพี
ย่ วกับความพอเพี
ยงของเงิยนงของเงิ
ทุน นทุน
ธนาคารคาดว่
ธนาคารคาดว่
าจะใช้แาหล่
จะใช้
งเงิแนหล่
ทุนงภายในและเงิ
เงินทุนภายในและเงิ
นทุนที่ไนด้ทุจากการด
นที่ได้จากการด
าเนิ นธุราเนิ
กิจตามปกติ
นธุรกิจตามปกติ
ของธนาคาร
ของธนาคาร
สาหรับธุสราหรั
กรรมนี
บธุร้ กรรมนี
ธนาคารไม่
มีแผนทีม่จีแะออกหุ
ผนที่จน้ะออกหุ
เพิ่มทุน้ เพื
เพิ่อมนทุาเงิ
นเพืน่อทีน่ได้าเงิมนาใช้
ที่ไสด้าหรั
มาใช้
บธุสราหรั
กรรมดั
บธุรงกรรมดั
กล่าว งกล่าว
้ ธนาคารไม่
ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิ
ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิ
จารณาออกตราสารที
จารณาออกตราสารที
่นบั เป็ นเงิ่นนบั กองทุ
เป็ นเงินชักองทุ
ชั้นอทีตราสารที
่ 2 หรื อตราสารที
่นบั เป็ นเงิ่นนบั กองทุ
เป็ นเงินกองทุน
้ นที่ 2นหรื
ชั้นที่ 1 หากสภาวะตลาดเอื
ชั้นที่ 1 หากสภาวะตลาดเอื
้ออานวย้ออานวย
8. คดีฟ8.้ องร้คดีองฟ้องร้ อง
ณ วันที่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กัน2562
ยายนและวั
2562นทีและวั
่ 31 ธันนทีวาคม
่ 31 ธัน2561
วาคมธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยถูษกทั ฟ้ย่องร้
อยถูอกงในคดี
ฟ้ องร้อแงในคดี
พ่ง แพ่ง
หลายคดีหลายคดี
อันเป็ นไปตามการด
อันเป็ นไปตามการด
าเนินธุราเนิ
กิจตามปกติ
นธุรกิจตามปกติ
ของธนาคารและบริ
ของธนาคารและบริ
ษทั ย่อย ษซึทั่ งธนาคารและบริ
ย่อย ซึ่ งธนาคารและบริ
ษทั
ษทั
ย่อยเชื่อย่ว่อา ยเชื
เมื่อ่อคดี
ว่าถเมืึงที่อ่สคดีุ ดจะไม่
ถึงที่สมุ ดีผจะไม่
ลกระทบอย่
มีผลกระทบอย่
างเป็ นสาระส
างเป็ นาคั
สาระส
ญต่อฐานะการเงิ
าคัญต่อฐานะการเงิ
นและผลการด
นและผลการด
าเนินงานาเนินงาน
ของธนาคารและบริ
ของธนาคารและบริ
ษทั ย่อย ษทั ย่อย
9. ผลประโยชน์
9. ผลประโยชน์
หรือรายการกั
หรือรายการกั
บบุคคลหรื
บบุอคกิคลหรื
จการที
อกิเ่ กีจยการที
่ วข้ อเ่ งกั
กีย่ นวข้ระหว่
องกัานงธนาคารและคณะกรรมการ
ระหว่ างธนาคารและคณะกรรมการ
10%
อมากกว่
หรือามากกว่ า
ผู้บริหารและผู
ผู้บริหารและผู
้ถือหุ้น ซึ้ ถ่งือถืหุอ้ นหุ้ซึน่งโดยตรงหรื
ถือหุ้นโดยตรงหรื
อโดยอ้ออมตั
โดยอ้
้งแต่อมตั
้งแต่หรื10%
ณ วันที่ ณ30วักันนทียายน
่ 30 กัน2562
ยายนและวั
2562นทีและวั
่ 31 ธันนทีวาคม
่ 31 ธัน2561
วาคมบุค2561
คลหรืบุอคกิคลหรื
จการที
อกิ่เกีจ่การที
ยวข้อ่เงกั
กี่ยนวข้กับอธนาคาร
งกันกับธนาคาร
ประกอบด้
ประกอบด้
วย บริ ษวทั ยย่บริ
อย ษบริทั ย่ษอทั ยร่ บริ
วมษผูทั บ้ ร่ริวหมารส
ผูบ้ าคั
ริ หญารส
ซึ่ งาคั
หมายถึ
ญ ซึ่ งงหมายถึ
กรรมการ
ง กรรมการ
และพนัและพนั
กงานชั้นกบริ
งานชั
หาร้ นบริ หาร
่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ตั้งแต่ระดั
ตั้งบแต่ผูช้ ร่วะดัยผูบจ้ ผูดั ช้ การใหญ่
ข้ ึนไปหรืข้ ึนอเที
ไปหรื
ยบเท่อเที
า ผูยท้ บเท่
ี่เกี่ยาวข้
ผูท้ อี่เงกั
กี่ยบวข้ผูบ้อริงกัหบารส
ผูบ้ าคั
ริ หญารส
หรืาคั
อกิญจการที
หรื อกิ่ จการที่
ผูบ้ ริ หารส
ผูบ้ าคั
ริ หญารส
และผู
าคัญท้ ี่เและผู
กี่ยวข้ท้ อี่เงมี
กี่ยอวข้
านาจควบคุ
องมีอานาจควบคุ
มหรื อมีมอิทหรืธิอพมีลอย่
อิทาธิงเป็
พลอย่
นสาระส
างเป็ นาคั
สาระส
ญ าคัญ
จการที่เกีจ่การที
ยวข้อ่เงกั
กี่ยนวข้องกัน
ธนาคารและบริ
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษรทั ายการสิ
ย่อยมีรายการสิ
นทรัพย์นหนี
ทรั้ สพิ นย์ และภาระผู
หนี้สิน และภาระผู
กพันกับกบุพัคนคลและกิ
กับบุคคลและกิ
ที่มีนยั สทีาคั่มญีนยั ดัสงาคั
นี้ ญ ดังนี้

หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุน้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 51 ของ
- หน้63า 51
- ของ 63 -
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เงินให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด
รวม
สิ นทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินรับฝาก
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนีส้ ิ นอืน่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ภาระผูกพัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเอสแอล ลีสซิ่ ง จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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30 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561

120
34
154

80
72
152

2
2

1
1

7
21
9
37

38
13
6
57

40
108
73
93
60
8,803
9,177

30
99
80
145
7,730
8,084

1
21
6
30
58

1
10
73
84

63
1
4
68

19
3
22
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1 บัญชี 21 บัญชี 2

สาหรับงวดเก้
สาหรับาเดืงวดเก้
อนสิา้ นเดืสุอดนสิ
วัน้ นทีสุ่ 30ดวักันนทียายน
่ 30 กัน2562
ยายนธนาคารและบริ
2562 ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยคิษดทั ดอกเบี
ย่อยคิด้ ยดอกเบี
เงินให้้ ยสเงิิ นนเชืให้
่อกัสบิ นเชื่อกับ
บุคคลหรืบุอคกิคลหรื
จการที
อกิ่เกีจ่การที
ยวข้อ่เงกั
กี่ยนวข้ดังอกล่
งกัานวข้
ดังากล่
งต้านวข้ในอั
างต้ตนราร้ในอั
อยละ
ตราร้1.75
อยละ
ถึง1.75
13.00ถึงขึ้13.00
นอยูก่ บัขึ้นประเภทของ
อยูก่ บั ประเภทของ
สิ นเชื่อและหลั
สิ นเชื่อกและหลั
ประกันกประกัน
สาหรับปีสสิาหรั
่ 31 ธัน2561
วาคมธนาคารและบริ
2561 ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยคิษดทั ดอกเบี
ย่อยคิด้ ยดอกเบี
เงินให้้ ยสเงิิ นนเชืให้
่อกัสบิ นบุเชืค่อคลหรื
กับบุอคคลหรื อ
้ นสุบดปีวัสิน้ นทีสุ่ 31ดวัธันนทีวาคม
างต้ตนราร้ในอั
ตราร้1.62
อยละ
อยูก่ บั ประเภทของสิ
นเชื่อและ
กิจการทีกิ่เกีจ่การที
ยวข้อ่เงกั
กี่ยนวข้ดังอกล่
งกัานวข้
ดังากล่
งต้านวข้ในอั
อยละ
ถึง1.62
13.00ถึงขึ้13.00
นอยูก่ บัขึ้นประเภทของสิ
นเชื่อและ
ให้บสเงิิ นนเชืให้
่อกัสบิ นบริ
เชื่อษกัทั บบริ
บริหษารสิ
ทั บรินทรั
หารสิ
พย์นททรั
วี จพากัย์ดทวีในอั
จากัตดราร้ในอั
อยละ
ตราร้1.62
อยละ 1.62
หลันกประกั
และส
หลักประกั
และสนาหรั
บเงินาหรั
ธนาคารได้
ธนาคารได้
ปฏิบตั ิตปามแนวทางการประมาณค่
ฏิบตั ิตามแนวทางการประมาณค่
าเผื่อหนีา้ สเผืงสั่อหนี
ยจะสู
ญทียจะสู
่กาหนดโดยธนาคารแห่
ญที่กาหนดโดยธนาคารแห่
งประเทศงประเทศ
้ สงสั
ไทย ในการประมาณจ
ไทย ในการประมาณจ
านวนขั้นานวนขั
ต่าของค่
อ่ หนีา้ สเผืงสัอ่ หนี
ยจะสู
ญของเงิ
ยจะสู ญนของเงิ
ให้สินนเชืให้
่อแก่
สินบเชืุค่คลหรื
อแก่บอุคกิคลหรื
จการที
อกิ่ จการที่
้ สงสั
้ นตา่าเผืของค่
เกี่ยวข้อเกี
งกั่ยนวข้เช่อนงกัเดีนยวกั
เช่นบเดีลูกยหนี
วกับ้ ทลูวั่ กไป
หนี้ ทวั่ ไป
รายการทางบั
รายการทางบั
ญชีที่สาคั
ญญชีทระหว่
ี่สาคัญ
างธนาคารกั
ระหว่างธนาคารกั
บบริ ษทั บย่บริ
อย ษบริทั ย่ษอทั ยร่ บริ
วมษบุทั คร่คลและกิ
วม บุคคลและกิ
จการอื่นจทีการอื
่เกี่ยวข้
่นทีอ่เงกั
กี่ยนวข้องกัน
างกัน การก
างกันาหนดอั
การกตาหนดอั
ราดอกเบี
ตราดอกเบี
ยมระหว่ยามระหว่
งกันและเงื
างกัน่อนไข
และเงื่อนไข
มีการกาหนดราคาซื
มีการกาหนดราคาซื
้ ย ค่าธรรมเนี
้ ย ค่าธรรมเนี
้ อขายระหว่
้ อขายระหว่
ต่างๆ เป็ต่นาไปตามปกติ
งๆ เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจและเป็
ธุรกิจนและเป็
เงื่อนไขการค้
นเงื่อนไขการค้
าทัว่ ไป าทัว่ ไป
่ยวข้อ่เงกั
ธนาคารและบริ
ธนาคารและบริ
ษทั ย่อยมีษรทั ายได้
ย่อยมีแรละค่
ายได้
าใช้
และค่
จ่ายกัาใช้
บบุจค่ายกั
คลและกิ
บบุคคลและกิ
จการที่เกีจการที
กี่ยนวข้ที่มองกั
ีนยั นสทีาคั่มญีนยั ดัสงาคั
นี ้ ญ ดังนี ้

ดอกเบีย้ และส่
ดอกเบีวนลดรั
ย้ และส่บวนลดรับ
บริ ษทั ร่ วบริ
ม ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเบริ
อสแอล
ษทั บีลีเอสแอล
สซิ่ง จากัลีสดซิ่ง จากัด
บุคคลและกิ
บุคจคลและกิ
การอื่นทีจ่เการอื
กี่ยวข้่นอทีงกั่เกีน่ยวข้องกัน
รวม รวม
ค่ าธรรมเนีค่ ายธรรมเนี
มและบริยกมและบริ
ารรับ การรับ
บริ ษทั ร่ วบริ
ม ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศูนบริย์ปษระมวลผล
ทั ศูนย์ประมวลผล
จากัด จากัด
บุคคลและกิ
บุคจคลและกิ
การอื่นทีจ่เการอื
กี่ยวข้่นอทีงกั่เกีน่ยวข้องกัน
รวม รวม
เงินปันผลรั
เงินบปันผลรับ
บริ ษทั ร่ วบริ
ม ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเบริ
อสแอล
ษทั บีลีเอสแอล
สซิ่ง จากัลีสดซิ่ง จากัด
บริ ษทั ศูนบริย์ปษระมวลผล
ทั ศูนย์ประมวลผล
จากัด จากัด
บริ ษทั เนชั
บริน่ ษแนล
ทั เนชั
ไอที
น่ แนล
เอ็มเอ็ไอที
กซ์เอ็จากั
มเอ็ดกซ์ จากัด
รวม รวม
รายได้ อนื่ รายได้ อนื่
บริ ษทั ร่ วบริ
ม ษทั ร่ วม
บริ ษทั เนชั
บริน่ ษแนล
ทั เนชั
ไอที
น่ แนล
เอ็มเอ็ไอที
กซ์เอ็จากั
มเอ็ดกซ์ จากัด
บริ ษทั ไทย
บริ ษเพย์
ทั เไทย
มนต์เพย์
เน็ตเมนต์
เวิร์ก เน็
จากั
ตเวิดร์ก จากัด
รวม รวม

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

หน่วย: ล้หน่
านบาท
วย: ล้านบาท
สาหรับงวดเก้
สาหรัาบงวดเก้าสาหรับงวดเก้
สาหรัาบงวดเก้า
เดือนสิ้ นสุเดืดอวันสิ
นที้ น่ สุ ดวันเดืทีอ่ นสิ้ นสุเดืดอวันสิ
นที้ น่ สุ ดวันที่
30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2561
30 ก.ย. 2561

3
1
4

3
1
4

3
1
4

3
1
4

6
46
52

6
46
52

7
61
68

7
61
68

18
60
11
89

18
60
11
89

18
109
3
130

18
109
3
130

4
8
12

4
8
12

4
7
11

4
7
11
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เอกสารแนบ 1 บัญชี 2

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าธรรมเนียมจ่ าย
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริ ษทั ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

สาหรับงวดเก้า
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวดเก้า
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 ก.ย. 2561

1
1
50
52

1
57
58

48
48

48
48

4
96
1
5
93
199

55
63
74
192

10. ข้ อตกลงสาคัญในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
11. รายงานอืน่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญเพือ่ นาเสนอต่ อผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณา
ธนาคารได้วา่ จ้างบริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทา
ข้อคิดเห็นอันเป็ นกลางและเป็ นอิสระเกี่ยวกับการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ นาเสนอต่อผูถ้ ือหุ น้
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อสรุ ปข้ อสนเทศ
คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ระบุในสรุ ปข้อสนเทศและเอกสารทั้งหมดที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้
ข้อมูลในสรุ ปข้อสนเทศนี้ถกู ต้อง สมบูรณ์ ไม่มีขอ้ มูลเท็จและไม่มีการละเลยข้อเท็จจริ งสาคัญซึ่ งต้อง
เปิ ดเผย ตลอดจนไม่มีขอ้ มูลที่บิดเบือน
13. หนังสื อมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ น้ อาจจะแต่งตั้งบุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นผูเ้ ข้าประชุม
แทนในการออกเสี ยงที่การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 ตามรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ
1. นายปิ ติ สิ ทธิอานวย
2. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ หรื อ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการบริ หาร

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
2
2

คาชี้แจงวิคาชี
ธีก้แารมอบฉั
จงวิธีการมอบฉั
นทะ การลงทะเบี
นทะ การลงทะเบี
ยน และยน และ
การแสดงหลั
การแสดงหลั
กฐานแสดงตนเข้
กฐานแสดงตนเข้
าร่ วมประชุ
าร่ วมมประชุ
ในการประชุ
ม ในการประชุ
มผู้ถือหุม้ นผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉั
วิธีการมอบฉั
นทะ นทะ
แบบที่ใแบบที
ช้ ่ใช้
น้ ไม่สามารถเข้
าร่ วมมประชุ
มด้วยตนเอง
ถ้ ือหุน้ อาจมอบฉั
ในกรณีในกรณี
ที่ผถู ้ ือหุทน้ ี่ผไม่ถู้ ือสหุามารถเข้
าร่ วมประชุ
ด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ น้ ผูอาจมอบฉั
นทะให้นบุทะให้
คคลอืบ่นุคเข้คลอื
าร่ วม่นเข้าร่ วม
ประชุมแทนได้
งสื อนมอบฉั
นทะ มอบให้
บั ผูร้ ับนมอบฉั
ประชุมแทนได้
โดยการจัโดยการจั
ดทาหนัดงสืทอาหนั
มอบฉั
ทะ มอบให้
กบั ผูร้ ับกมอบฉั
ทะ นทะ
ชย์ได้กาหนดแบบหนั
งสื อนมอบฉั
ในการนีในการนี
ชย์ได้กาหนดแบบหนั
งสื อมอบฉั
ทะไว้น3ทะไว้
แบบ ดั3งแบบ
นี้ ดังนี้
้ กระทรวงพาณิ
้ กระทรวงพาณิ
1. ก. แบบ
- เป็ นว่ แบบทั
ไปทีซ่งบั ่าซ้ยไม่
ั ซ้อน โดยระบุ
ชื่อและรายละเอี
1. แบบ
- เป็ นก.แบบทั
ไปที่ง่าว่ ยไม่
อนซบโดยระบุ
ชื่อและรายละเอี
ยดของผูยร้ ดของผู
ับมอบฉัร้ ับนมอบฉั
ทะ นทะ
แบบมอบฉั
ผรู ้ ับนมอบฉั
ิ ทธิพิจารณาและลงคะแนน
แบบมอบฉั
นทะนี้เป็นนทะนี
การมอบฉั
นทะให้นผรู้ทะให้
ับมอบฉั
ทะมีสนิ ททะมี
ธิ พิจสารณาและลงคะแนน
้ เป็ นการมอบฉั
เสี ยมงแทนผู
อบฉัทนุกทะได้
ทุกประการตามที
่เห็นสมควร
เสี ยงแทนผู
้ อบฉันม้ ทะได้
ประการตามที
่เห็นสมควร
างๆ ที่จะมอบฉั
นทะอย่านงละเอี
โดยผูยดม้ อบฉั
างๆ ที่จะมอบฉั
ทะอย่ยาดงละเอี
โดยผูนม้ ทะ
อบฉันทะ
2. ข.แบบ
- เป็ น่กแบบที
่กาหนดรายการต่
2. แบบ
- เป็ นข.แบบที
าหนดรายการต่
สามารถเลื
อกที่จะระบุ
ผรู้ ับมอบฉั
ทะมีสนิ ททะมี
ธิพิจสารณาและลงคะแนนเสี
ยงแทนผูยมงแทนผู
้ อบ ม้ อบ
สามารถเลื
อกทีใ่จห้ะระบุ
ให้ผรู้ ับนมอบฉั
ิ ทธิพิจารณาและลงคะแนนเสี
ฉันทะได้ฉัทนุกทะได้
ประการตามที
่เห็นสมควร
หรื อระบุหรืให้อผระบุ
รู้ ับมอบฉั
ทะลงคะแนนเสี
ยงตามทีย่ งตามที่
ทุกประการตามที
่เห็นสมควร
ให้ผรู้ ับนมอบฉั
นทะลงคะแนนเสี
ผูม้ อบฉัผูนม้ ทะก
นแต่ละวาระอย่
างชัดเจนางชัหนั
งสื อหนั
มอบฉั
ทะแบบ
ข. ข.
อบฉัาหนดแยกเป็
นทะกาหนดแยกเป็
นแต่ละวาระอย่
ดเจน
งสื อนมอบฉั
นทะแบบ
ประกอบด้
วยเอกสาร
2 ชุด ได้2แชุก่ดหนั
มอบฉั
ทะและใบประจ
าต่อแบบหนั
งสื อมอบงสื อมอบ
ประกอบด้
วยเอกสาร
ได้งแสืก่อหนั
งสื อนมอบฉั
นทะและใบประจ
าต่อแบบหนั
ฉันทะ ฉันทะ
3. แบบ
- เป็ นค.แบบที
าหนดส่กาหนดส
าหรับผูป้ าหรั
ระกอบธุ
รกิจรับฝากทรั
ย์สิน หรื
ิ น พย์สิน
3. ค.แบบ
- เป็ น่กแบบที
บผูป้ ระกอบธุ
รกิจรับพฝากทรั
พย์อสผูิ นด้ ูแหรืลทรั
อผูพด้ ูแย์สลทรั
(ผูร้ ับพฝากทรั
ย์สินต่างประเทศ
เพือ่ ผูล้ งทุ
างประเทศ
(ผูร้ ับฝากทรั
ย์สินต่พางประเทศ
หรื อ หรื อ
เพืนอ่ ทัผูลว่้ ไป
งทุนซึทั่ งจัว่ ดไปตั้งซึตามกฎหมายต่
่ งจัดตั้งตามกฎหมายต่
างประเทศ
Custodian)
Custodian)
ธนาคารได้
ส่งแบบหนั
งสื อนมอบฉั
นทะแบบ
ซึ่ งเป็ นแบบมอบฉั
นทะที่ให้นทะที
สิทธิ่ใผห้ถู้ สือิ หุทธิน้ ผถู้ ือหุน้
ธนาคารได้
ส่งแบบหนั
งสื อมอบฉั
ทะแบบ
ข. ให้กบั ข.ผูถให้
้ ือกหุบั น้ ผูซึถ้ ่ งือเป็หุน้ แบบมอบฉั
ในการระบุ
ในการระบุ
ความประสงค์
ความประสงค์
การลงคะแนนในแต่
การลงคะแนนในแต่
ละวาระอย่
ละวาระอย่
างชัดเจนางชัอย่ดาเจน
งไรก็อย่ตาามงไรก็
หากผู
ตามถ้ ือหากผู
หุ น้ มีถ้ คือวามประสงค์
หุ น้ มีความประสงค์
ที่จะใช้ ที่จะใช้
หนังสื อหนั
มอบฉั
งสื อนมอบฉั
ทะแบบอื
นทะแบบอื
่น ธนาคารได้
่น ธนาคารได้
มีการจัดมทีกาหนั
ารจัดงสืทอาหนั
มอบฉั
งสื อนมอบฉั
ทะทั้งน3ทะทั
แบบ้ ง และน
3 แบบาเผยแพร่
และนาเผยแพร่
ในเว็บไซต์
ในเว็ขบองไซต์ของ
ธนาคารธนาคาร
ที่ www.bangkokbank.com
ที่ www.bangkokbank.com
แล้ว ซึ่ งแล้
ผูถ้ วือหุซึ่น้ งผูสามารถเรี
ถ้ ือหุน้ สามารถเรี
ยกพิมพ์ยแกพิ
ละนมพ์ามาใช้
และนไามาใช้
ด้ ได้
การระบุการระบุ
รายละเอีรยายละเอี
ดในหนัยดในหนั
งสื อมอบฉั
ทะ นทะ
งสื อนมอบฉั
แบบหนัแบบหนั
งสื อมอบฉั
ทะ นทะ
งสื อนมอบฉั
งสื อบอกกล่
าวเรี ยมกประชุ
ข้อ (1) -ข้(2)
มอบฉั
ทะที่ธนนาคารจั
ดส่ งให้แดก่ส่ผงถู ้ ให้ือหุแก่น้ ผพร้ถู ้ ือหุมหนั
อบอกกล่
าวเรี ยกประชุ
ผูถ้ ือหุมน้ ผูถ้ ือหุน้
อ (1) - (2) หนั-งสื อหนั
งสื อนมอบฉั
ทะที่ธนาคารจั
น้ พร้งอสืมหนั
ที่อานวนหุ
ยู่ และจานวนหุ
น้
ได้มีกขารระบุ
ขอ้ มูลเฉพาะส
น้ แต่ได้
ละราย
ชื่อ สัทีญ่อชาติ
นั้น ได้มนัีก้ นารระบุ
อ้ มูลเฉพาะส
าหรับผูถ้ าหรั
ือหุบน้ ผูแต่ถ้ ือลหุะราย
แก่ ชืได้
่อ สัแญก่ ชาติ
ยู่ และจ
น้
ือ พร้
มพ์ Barcode
เพื่ออานวยความสะดวกให้
ถู้ ือหุ น้ ในการลงทะเบี
ที่ถือ พร้ทีอ่ถมทั
ีการพิ
Barcode
เพื่ออานวยความสะดวกให้
แก่ผถู้ ือหุแก่น้ ผในการลงทะเบี
ยน ยน
้ งได้มมพ์ีการพิ
้ งได้อมมทั
นังสื อานาจอื
มอบอ่นานาจอื
่น โปรดระบุ
งกล่
ถูกต้องและ
ในกรณีในกรณี
ที่ผถู้ ือหุทน้ ี่ผใช้ถู้ ือหหุนัน้ งสืใช้อหมอบอ
โปรดระบุ
รายละเอีรยายละเอี
ดดังกล่ยาดดั
วให้
ถูกาต้วให้
องและ
ครบถ้
ครบถ้วนด้
วย วนด้วย
ทะเข้านร่ทะเข้
วมประชุ
มและลงคะแนนเสี
ยงได้เพียงได้
งรายเดี
ว ยว
ถ้ ือหุ ้นจะมอบฉั
ผรู ้ ับนมอบฉั
าร่ วมประชุ
มและลงคะแนนเสี
เพียยงรายเดี
ข้อ (3) ข้อ (3) - ผูถ้ -ือหุ ้นผูจะมอบฉั
นทะให้นผทะให้
รู ้ ับมอบฉั
งแยกจนานวนหุ
ให้ผรู้ ับานาจหลายรายเพื
มอบอานาจหลายรายเพื
่อแยกลงคะแนนเสี
และไม่สและไม่
ามารถแบ่
งแยกจานวนหุ
้ ที่ตนถืน้ อทีให้่ตผนถืรู้ ับอมอบอ
่อแยกลงคะแนนเสี
ยง ยง
สามารถแบ่
หุ ้นต้องมอบฉั
ากับจานวนหุ
้นที่ ถือ สและไม่
สามารถมอบฉั
ทะเพียวงบางส่
โดยผูถ้ ื อโดยผู
หุ ้นต้ถ้ อื องมอบฉั
นทะเท่านกัทะเท่
บจานวนหุ
้นที่ ถือ และไม่
ามารถมอบฉั
นทะเพียนงบางส่
น วน
น้ ที่ถือนกรณี
(ยกเว้ขนองกรณี
ของ Custodian)
ดังนั้นถ้ ือหากผู
หุน้ มีกผารระบุ
ยกว่าจานวนหุ
น้อยกว่าน้จอานวนหุ
น้ ที่ถือ (ยกเว้
Custodian)
ดังนั้น หากผู
หุน้ มีถ้ กือารระบุ
รู ้ ับมอบผรู้ ับมอบ
ฉันทะมากกว่
1 ราย ธนาคารจะพิ
จารณาให้
งสื อนมอบฉั
บลงนามจริ
ฉันทะมากกว่
า 1 ราย าธนาคารจะพิ
จารณาให้
เฉพาะผูเท้ ฉพาะผู
ี่ถือหนัท้ งี่ถสืือหนั
มอบฉั
ทะฉบันบทะฉบั
ลงนามจริ
งมี งมี
ธิ เข้าร่ วมมประชุ
มและลงคะแนนเสี
งในวันมผูประชุ
้ ือหุ น้ ในการนี
ขอให้
ะบุชและ
ื่อ อายุ และ
สิ ทธิ เข้าสิร่ ทวมประชุ
และลงคะแนนเสี
ยงในวันยประชุ
ถ้ ือหุมน้ ผูถในการนี
ชื่อ รอายุ
้ ขอให้ร้ ะบุ
ที่ผถู ้ ือหุทน้ ี่ผประสงค์
จะมอบฉัจนะมอบฉั
ทะให้นทะให้
ที่อร้ยูับ่ ของผู
ถูกต้องและครบถ้
วน โดยในกรณี
ถู ้ ือหุน้ ประสงค์
ที่อยู่ ของผู
มอบฉัร้ ับนมอบฉั
ทะให้ถนูกทะให้
ต้องและครบถ้
วน โดยในกรณี
่อไว้ ธนาคารได้
กรรมการอิ
สระหรื อสกรรมการผู
จ้ ดั การใหญ่
ตามที่ธนาคารได้
เสนอชื่อเสนอชื
ไว้ ธนาคารได้
จดั พิมพ์จดั พิมพ์
กรรมการอิ
ระหรื อกรรมการผู
จ้ ดั การใหญ่
ตามที่ธนาคารได้

งสื อมเชิวิญสามั
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้63า 55
- หน้า 55 ของ
- ของ 63 -

เอกสารแนบ 2

ข้อ (4)

-

การลงชื่อ อากรแสตมป์ -

รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผถู้ ือหุน้ ทาเครื่ องหมายใน  หน้าชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
ในแต่ละวาระการประชุมขอให้ผถู้ ือหุน้ เลือกว่า จะมอบสิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยงให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะ หรื อจะกาหนดการลงคะแนนเสี ยงตามที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนด โดยทาเครื่ องหมายใน
 หน้าข้อความที่ตอ้ งการ หากผูถ้ ือหุ น้ เลือกให้มีการลงคะแนนเสี ยงตามที่กาหนด ผูถ้ ือหุน้
ต้องทาเครื่ องหมายใน  สาหรับทุกๆ วาระ ว่าจะลงคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสี ยง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้น
กรณี ของ Custodian)
ขอให้ผมู้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสื อมอบฉันทะ
โปรดติดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกาหนด) จานวน 20 บาท

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉั นทะ
ในกรณี ที่มีวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ผมู้ อบฉันทะ
สามารถระบุเพิม่ เติมในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่ อง และการลงคะแนน
เสี ยง
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
ธนาคารจะเริ่ มรับลงทะเบียนสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา
13.30 น. เป็ นต้นไป ที่สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ตาม
แผนที่แสดงที่ต้ งั ธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการใช้ระบบ Barcode ใน
การลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรื อ หนังสื อมอบฉันทะ ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องนามาในวันประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการลงทะเบียนมีดงั นี้ *
1.

*

ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่ งให้ ที่ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ และ
(2) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณี ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อฉบับจริ งที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง
(ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
(3) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่ งให้ ที่ลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ และ

ธนาคารอาจผ่อนผันการยืน่ เอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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(4) สาเนาเอกสารแสดงตนของผู
(4) สาเนาเอกสารแสดงตนของผู
ร้ ับมอบฉัร้ ับนมอบฉั
ทะ ซึ่ งนได้ทะมีกซึารรั
่ งได้บมรองส
ีการรัาเนาถู
บรองสกต้าเนาถู
อง ได้กแต้ก่อง ได้แก่
บัตรประจ
บัตาตั
รประจ
วประชาชน
าตัวประชาชน
หรื อ บัตหรื
รประจ
อ บัตาตั
รประจ
วข้าราชการ
าตัวข้าราชการ
หรื อ หนัหรืงสืออหนั
เดินงทาง
สื อเดินทาง
(ในกรณี(ในกรณี
เป็ นชาวต่เป็านงประเทศ)
ชาวต่างประเทศ)
1.3 กรณี
1.3ที่ผกรณี
ถู ้ ือหุทน้ ี่ผทีถู ้ ่เป็ือนหุบุน้ คทีคลธรรมดามอบฉั
่เป็ นบุคคลธรรมดามอบฉั
นทะให้กนรรมการอิ
ทะให้กรรมการอิ
สระหรื อสกรรมการผู
ระหรื อกรรมการผู
จ้ ดั การใหญ่
จ้ ดั การใหญ่
ขอให้จดั ขอให้
ส่ งเอกสารดั
จดั ส่ งเอกสารดั
งต่อไปนีง้ ทต่อางไปรษณี
ไปนี้ทางไปรษณี
ย ์ ภายในวั
ย ์ ภายในวั
นที่ 27 กุนมทีภาพั
่ 27 นกุธ์มภาพั
2563นโดยใช้
ธ์ 2563ซโดยใช้
อง ซอง
จดหมายตอบรั
จดหมายตอบรั
บตามที่แบนบมาด้
ตามที่แวนบมาด้
ยนี้ ทั้งวนียนี
อ้ งผนึกตราไปรษณี
ยากร ยากร
้ ไม่้ ทัต้ งอ้ นีงผนึ
้ ไม่กตตราไปรษณี
นทะและใบประจ
งที่มีการกรอกข้
ลถูกต้องและ
(1) หนัง(1)
สื อหนั
มอบฉั
งสื อนมอบฉั
ทะและใบประจ
าต่อฉบับาต่จริอฉบั
งที่มบีกจริารกรอกข้
อมูลถูกต้ออมูงและ
วนมและได้
มีการลงนามโดยผู
ถ้ ือหุน้ ในฐานะผู
อบฉันทะ
ครบถ้วนครบถ้
และได้
ีการลงนามโดยผู
ถ้ ือหุน้ ในฐานะผู
ม้ อบฉันม้ ทะ
ถ้ ือหุน้ ซึถ้ ่ งือได้
หุน้ มีกซึารรั
่ งได้บมรองส
ีการรัาเนาถู
บรองสกต้าเนาถู
อง ได้กแต้ก่อง ได้แก่
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของผู
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของผู
บัตรประจ
บัตาตั
รประจ
วประชาชน
าตัวประชาชน
หรื อ บัตหรื
รประจ
อ บัตาตั
รประจ
วข้าราชการ
าตัวข้าราชการ
หรื อ หนัหรืงสืออหนั
เดินงทาง
สื อเดินทาง
(ในกรณี(ในกรณี
เป็ นชาวต่เป็านงประเทศ)
ชาวต่างประเทศ)
และ และ
(3) แบบฟอร์
(3) แบบฟอร์
มลงทะเบี
มลงทะเบี
ยนตามทีย่ธนตามที
นาคารจั
่ธนาคารจั
ดส่ งให้ ดทีส่่ยงั ให้
ไม่มทีีก่ยารลงนาม
งั ไม่มีการลงนาม
2. ผูถ้ 2.ือหุน้ ผูเป็ถ้ นือนิหุตน้ ิบเป็ุคนคลนิติบุคคล
2.1 กรณี
2.1กรรมการผู
กรณี กรรมการผู
ม้ ีอานาจของนิ
ม้ ีอานาจของนิ
ติบุคคลทีติบ่เป็ุคนคลที
ผูถ้ ือ่เป็หุน้ ผูเข้ถ้ าือประชุ
หุน้ เข้มาด้ประชุ
วยตนเอง
มด้วยตนเอง
(1) แบบฟอร์
(1) แบบฟอร์
มลงทะเบี
มลงทะเบี
ยนตามทียนตามที
่ธนาคารจั
่ธนาคารจั
ดส่ งให้ ดทีส่่ลงงนามโดยกรรมการผู
ให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู
ม้ ีอานาจม้ ีอานาจ
ของนิติบของนิ
ุคคลทีติบ่เขุ้คาคลที
ประชุ่เข้มาด้ประชุ
วยตนเอง
มด้วยตนเอง
พร้อมประทั
พร้อบมประทั
ตรา (ถ้บาตรา
มี) (ถ้ามี)
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู
ม้ ีอานาจของนิ
ม้ ีอานาจของนิ
ติบุคคลทีติบ่เป็ุคนคลที
ผูถ้ ือ่เป็หุน้ ผูซึถ้ ่ งือได้
หุน้ มี ซึ่ งได้มี
การรับรองส
การรัาเนาถู
บรองสกต้าเนาถู
อง ได้กแต้ก่องบัได้
ตรประจ
แก่ บัตาตั
รประจ
วประชาชน
าตัวประชาชน
หรื อ บัตหรื
รประจ
อ บัตาตั
รประจ
ว าตัว
ข้าราชการหรื
ข้าราชการหรื
อ หนังสืออหนั
เดินงทาง
สื อเดิ(ในกรณี
นทาง (ในกรณี
เป็ นชาวต่เป็านงประเทศ)
ชาวต่างประเทศ)
และ และ
(3) สาเนาหนั
(3) สาเนาหนั
งสื อรับรองของนิ
งสื อรับรองของนิ
ติบุคคลทีติบ่เป็ุคนคลที
ผูถ้ ือ่เป็หุน้ ผูทีถ้ ่อื อกโดยกระทรวงพาณิ
หุ น้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ
ชย์ ชย์
(กรณีมของ
่ งได้บมรองส
ีการรัาเนาถู
บรองสกาเนาถู
กต้อง โดยออกไม่
1 ปีนก่ประชุ
อนวันมประชุ
(กรณี ของ
ซึ่ งได้มีกซึารรั
ต้อง โดยออกไม่
เกิน 1 ปีเกิก่นอนวั
นิติบุคคลที
นในประเทศไทย)
หรื อ หรื อ
นิติบ่ จุคดทะเบี
คลที่ จยดทะเบี
ยนในประเทศไทย)
สาเนาเอกสารรั
บรองการจดทะเบี
ยนที่ออกโดยส่
วนราชการของประเทศที
่นิติบุคคล่นิติบุคคล
สาเนาเอกสารรั
บรองการจดทะเบี
ยนที่ออกโดยส่
วนราชการของประเทศที
จดทะเบีจดทะเบี
ยน หรื อยเอกสารที
่นิติบุคคลเป็
จ้ ดั ทนาทีผู่แจ้ สดงรายละเอี
ยดเกี่ยวกัยดเกี
บ ่ยวกับ
น หรื อเอกสารที
่นิติบนุคผูคลเป็
ดั ทาที่แสดงรายละเอี
ชื่อนิติบชืุค่อคลนิตทีิบ่ตุค้ งั คล
สานัทีก่ตงานใหญ่
และผูม้ ีอและผู
านาจลงนามผู
กพันนิตกิบพัุคนคลนิตและเงื
ม้ ีอานาจลงนามผู
ิบุคคล่อนไข
และเงื่อนไข
้ งั สานักงานใหญ่
หรื อข้อจหรืากัอดข้ออานาจในการลงนาม
ซึ่ งเป็ นเอกสารที
่มีการรับ่มรองส
อง ทัก้ งต้นีอ้ ง ทั้งนี้
จากัดอานาจในการลงนาม
ซึ่ งเป็ นเอกสารที
ีการรัาเนาถู
บรองสกต้าเนาถู
กรณี ที่เอกสารดั
เป็ นภาษาไทยหรื
นิตดิบทุคาค
คลจั
ดทาคาแปล
กรณี ที่เอกสารดั
งกล่าวไม่งกล่
เป็ นาวไม่
ภาษาไทยหรื
อภาษาอัองภาษาอั
กฤษ ให้งกฤษ
นิติบให้
ุคคลจั
าแปล
เป็ นภาษาอั
อ มรั บ รองความถู
ก ต้อาแปล
งของค(กรณี
าแปลข(กรณี
เป็ นภาษาอั
ง กฤษพร้ง กฤษพร้
อ มรั บ รองความถู
ก ต้อ งของค
องนิ ตขิ บองนิ
ุ ค คลติ บุ ค คล
ที่จยดทะเบี
นในต่ ำงประเทศ)
ที่จดทะเบี
นในต่ ำยงประเทศ)
2.2ผถู้ กรณี
นิติบุคคลมอบฉั
อู้ ื่นเข้มาประชุม
2.2 กรณี
ือหุน้ ผทีถู้ ่เป็ือนหุนิน้ ตทีิบ่เป็ุคนคลมอบฉั
นทะให้นผอู้ทะให้
ื่นเข้าผประชุ
งที่มบีกจริารกรอกข้
อมูลถูกต้ออมูงและ
งสื อนมอบฉั
นทะและใบประจ
งที่มีการกรอกข้
ลถูกต้องและ
(1) หนัง(1)
สื อหนั
มอบฉั
ทะและใบประจ
าต่อฉบับาต่จริอฉบั
ครบถ้วนครบถ้
และได้
ีการลงนามโดยกรรมการผู
ม้ ีอานาจของนิ
ติบุคคลทีติบ่เป็ุคนคลที
ผูถ้ ือ่เป็หุน้ ผูถ้ ือหุ น้
วนมและได้
มีการลงนามโดยกรรมการผู
ม้ ีอานาจของนิ
พร้อมประทั
พร้อบมประทั
ตรา (ถ้บาตรา
มี) ในฐานะผู
(ถ้ามี) ในฐานะผู
ม้ อบฉันม้ ทะ
อบฉั
และลงนามโดยผู
นทะ และลงนามโดยผู
ร้ ับมอบฉัร้ ับนมอบฉั
ทะ นทะ
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู
ม้ ีอานาจของนิ
ติบุคคลทีติบ่เป็ุคนคลที
ผูถ้ ือ่เป็หุน้ ผูทีถ้ ่เป็ือนหุน้ ที่เป็ น
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู
ม้ ีอานาจของนิ
ผูม้ อบฉัผูนม้ ทะ
ซึ่ งนได้ทะมีกซึารรั
อง ได้กแต้ก่องบัได้
ตรประจ
วประชาชน
หรื อ หรื อ
อบฉั
่ งได้บมรองส
ีการรัาเนาถู
บรองสกต้าเนาถู
แก่ บัตาตั
รประจ
าตัวประชาชน
บัตรประจ
วข้าราชการ
หรื อ หนัหรืงสืออหนั
เดินงทาง
เป็ นชาวต่
บัตาตั
รประจ
าตัวข้าราชการ
สื อเดิ(ในกรณี
นทาง (ในกรณี
เป็านงประเทศ)
ชาวต่างประเทศ)
(3) สาเนาหนั
(3) สาเนาหนั
งสื อรับรองของนิ
งสื อรับรองของนิ
ติบุคคลทีติบ่เป็ุคนคลที
ผูถ้ ือ่เป็หุน้ ผูทีถ้ ่อื อกโดยกระทรวงพาณิ
หุ น้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ
ชย์ ชย์
ซึ่ งได้มีกซึารรั
ต้อง โดยออกไม่
เกิน 1 ปีเกิก่นอนวั
(กรณีมของ
่ งได้บมรองส
ีการรัาเนาถู
บรองสกาเนาถู
กต้อง โดยออกไม่
1 ปีนก่ประชุ
อนวันมประชุ
(กรณี ของ
นิติบุคคลที
นในประเทศไทย)
หรื อ หรื อ
นิติบ่ จุคดทะเบี
คลที่ จยดทะเบี
ยนในประเทศไทย)
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
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สาเนาเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรื อ
เอกสารที่นิติบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ต้ งั
สานักงานใหญ่ และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัด
อานาจในการลงนาม ซึ่ งเป็ นเอกสารที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณี ที่
เอกสารดังกล่าวไม่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคาแปล (กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียน
ต่ ำงประเทศ)
(4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่ งให้ ที่ลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ และ
(5) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง
(ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
2.3 กรณี ผถู้ ือหุ น้ ที่เป็ นนิติบุคคลมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขอให้จดั ส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้ซอง
จดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร
(1) หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อฉบับจริ งที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใน
ฐานะผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ น
ผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
(3) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งได้
มีการรับรองสาเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณี นิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทย) หรื อ
สาเนาเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรื อเอกสาร
ที่นิติบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิ ติบุคคล ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงนาม
ซึ่ งเป็ นเอกสารที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณี ที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรอง
ความถูกต้องของคาแปล (กรณี ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ ำงประเทศ) และ
(4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่ งให้ ที่ยงั ไม่มีการลงนาม
3. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ ถึงแก่กรรม
ให้ผจู ้ ดั การมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม นาคาสั่งศาล
แต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่ งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ มาแสดงเพิ่มเติม
4. กรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุม นาคาสัง่
ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่ งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจมา
แสดงเพิ่มเติม
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5. กรณี5.ผถู้ กรณี
ือหุน้ ผเป็ถู้ นือผูหุเ้ นยาว์
เป็ นผูเ้ ยาว์
ให้บิดา-มารดา
ให้บิดา-มารดา
หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอื
หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอื
่น ที่เข้าประชุ
่น ที่เข้มาด้ประชุ
วยตนเอง
มด้วยตนเอง
หรื อมอบฉั
หรื อนมอบฉั
ทะให้นผอู้ทะให้
ื่นเข้าผอู้ ื่นเข้า
ร่ วมประชุ
ร่ วมมประชุ
นาสาเนาทะเบี
ม นาสาเนาทะเบี
ยนบ้านของผู
ยนบ้าเ้นของผู
ยาว์ มาแสดงเพิ
เ้ ยาว์ มาแสดงเพิ
ม่ เติม ม่ เติม
ทั้งนี้ กรณี
ทั้งผนีถู ้ กรณี
ือหุ น้ ผหรื
ถู้ ืออหุผูน้ เ้ ข้หรื
าร่ วอมประชุ
ผูเ้ ข้าร่ วมมประชุ
มีการแก้
มมีไกขค
ารแก้
านาหน้
ไขคาาน
ชื่อาหน้
หรืาอชืแก้
่อ ไหรืขชือ่อแก้หรืไขชื
อ ชื่อ่อหรื
สกุอลชื่อสกุล
โปรดแสดงหลั
โปรดแสดงหลั
กฐานรับกรองการเปลี
ฐานรับรองการเปลี
่ยนแปลงดั
่ยนแปลงดั
งกล่าวด้งวกล่
ย าวด้วย

งสื อมเชิวิญ
ประชุ
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563
หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
สามั
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ที่ 5 มีนาคม

- หน้63า 59
- หน้า 59 ของ
- ของ 63 -

เอกสารแนบ 3

ข้ อบังคับ
ของ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
(เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น)
ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้ ก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
เริ่ มงดรับลงทะเบียนโอนหุน้
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทย
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครั้งเดียว
เต็มตามจานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะเห็นสมควร
โดยในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผถู้ ือหุ น้ ออก
เสี ยงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุน้
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ี
จับสลากกัน และปี ต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
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ดังกล่าวดัและจั
งกล่าดวส่และจั
งให้ผดถู้ ส่ืองหุให้น้ ผและนายทะเบี
ถู ้ ือหุน้ และนายทะเบี
ยนทราบไม่
ยนทราบไม่
นอ้ ยกว่าน7อ้ ยกว่
วันก่าอ7นวัวันก่ประชุ
อนวัมนประชุ
และให้ม โและให้
ฆษณาคโฆษณาค
าบอกกล่าบอกกล่
าว าว
การนัดประชุ
การนัมดนัประชุ
มนั้นงสืในหนั
อพิมงพ์สืตอิดพิต่มอพ์กันติด3ต่วัอนกันและต้
3 วันองก่
และต้
อนวัอนงก่ประชุ
อนวัมนไม่
ประชุ
นอ้ มยกว่
ไม่าน3อ้ ยกว่
วันด้าว3ย วันด้วย
้ นในหนั
ข้อ 33. ข้อในการประชุ
33. ในการประชุ
มผูถ้ ือหุมน้ ผูต้ถ้ อืองมี
หุน้ ผถู้ ต้ืออหุงมีน้ ผและหรื
ถู้ ือหุน้ อและหรื
ผูร้ ับมอบฉั
อผูร้ ับนมอบฉั
ทะจากผู
นทะจากผู
ถ้ ือหุ น้ มาประชุ
ถ้ ือหุน้ มาประชุ
มไม่นอ้ ยกว่
มไม่านอ้ ยกว่า
25 คน หรื
ไม่นหรือ้ ยกว่
หนึ่งาของจ
ือหุ น้ ทัถ้ งือหมด
านวนใดจะน้
อยกว่า และต้
หุน้ อนังมี
บ หุน้ นับ
25อคน
อไม่านกึอ้ ่ งยกว่
กึ่งหนึานวนผู
่ งของจถ้านวนผู
หุ น้ ทัทั้ งหมด
นี้ จแล้
วแต่จานวนใดจะน้
อยกว่อา งมี
และต้
้ งนี้ แล้ทัว้ งแต่
รวมกั
ไม่าน1อ้ ยกว่
1 ใน านวนหุ
3 ของจนานวนหุ
่จาหน่
แล้วทัจึ้ งหมด
จึงจะครบเป็
นองค์ม ปเว้ระชุ
รวมกันได้
ไม่นอ้ ได้ยกว่
ใน 3า ของจ
้ ที่จาหน่น้ าทียได้
แล้าวยได้
ทั้งหมด
จะครบเป็
นองค์ประชุ
นแต่ม จเว้ะมีนแต่จะมี
กฎหมายก
ป็ น่นอย่างอื่น
กฎหมายก
าหนดไว้าหนดไว้
เป็ นอย่าเงอื
ที่ปารากฏว่
า การประชุ
หุน้ เมืครั่อ้ งล่ใดวงเวลานั
เมื่อล่วดงเวลานั
ง 1 จชัานวน
ว่ โมง จานวน
ในกรณีในกรณี
ที่ปรากฏว่
การประชุ
มผูถ้ ือหุมน้ ผูครัถ้ ้ ืองใด
ไปแล้วดถึไปแล้
ง 1 ชัวว่ ถึโมง
หุน้ ซึาร่่ งวมาเข้
าร่ วมมประชุ
มไม่นคองค์
รบเป็ประชุ
นองค์มตามที
ประชุ่กมาหนดไว้
ตามที่กาหนดไว้
หากว่าการประชุ
หุน้ เรีนัย้ นกนัได้ดเรี ยกนัด
ผูถ้ ือหุ น้ ผูซึถ้่ งือมาเข้
มประชุ
ไม่ครบเป็
หากว่าการประชุ
มผูถ้ ือหุมน้ ผูนัถ้ นือได้
หุ น้ การประชุ
ร้องขอ การประชุ
เป็ นบอัไป
นระงัถ้าบการประชุ
ไป ถ้าการประชุ
ใช่เป็ ยนกประชุ
การเรี ยมกประชุ
เพราะผูถเพราะผู
้ ือหุ น้ ร้ถอ้ ืองขอ
มเป็ นอันมระงั
มผูถ้ ือหุมน้ ผูนัถ้ นือมิหุใน้ ช่นัเป็้ นนมิการเรี
เพราะผูมถเพราะผู
้ ือหุ น้ ถ้ ือหุน้
่ งหนังสืสอ่ งหนั
ร้องขอ ให้
ร้อนงขอ
ดั ประชุ
ให้นมดั ใหม่
ประชุและให้
มใหม่สและให้
นัดประชุ
งสื อนัมดไปยั
ประชุงผูมถ้ ไปยั
ือหุ น้ งผูไม่ถ้ ือนหุอ้ น้ยกว่
ไม่าน7อ้ วัยกว่
นก่าอ7นวัวันก่ประชุ
อนวัมนประชุ
ในการประชุ
ม ในการประชุ
ม
ม
ครั้งหลังครั
นี้ไงม่หลั
บงั คันีบ้ ไม่ว่าบจะต้
งั คับอว่งครบองค์
าจะต้องครบองค์
ประชุม ประชุม
ข้อ 34. ข้อเว้34.
นแต่ใเว้
นกรณี
นแต่ใทนกรณี
ี่ขอ้ บังคัทบี่ขนีอ้ ้บัหงรืคัอบกฎหมายก
นี้หรื อกฎหมายก
าหนดบัาหนดบั
งคับไว้เป็งคันบอย่
ไว้าเงอื
ป็ น่นอย่การวิ
างอื่นนิจการวิ
ฉัยชี้ขนาด
ิจฉัหรื
ยชี้ขอาด หรื อ
การลงมติ
ของทีมผู่ปถ้ ระชุ
ถ้ ือถหุือน้ เสีให้
เสี ยงข้างมากของผู
หุน้ ที่มมาประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนน
การลงมติ
ของที่ประชุ
ือหุมน้ ผูให้
ยงข้ถือางมากของผู
ถ้ ือหุน้ ทีถ้ ่มือาประชุ
และออกเสี
ยงลงคะแนน
่ วนได้เสสี่ วยนได้
การออกเสี
ยงลงคะแนน
ถ้ ือหุ น้ สคนใดมี
เป็ นพิเศษในเรื
การออกเสี
ยงลงคะแนน
ให้นบั 1ให้หุน้ บั เป็1นหุ1น้ เสีเป็ยนง ผู1ถ้ เสีือหุยงน้ ผูคนใดมี
เป็ นเพิสีเยศษในเรื
่ องใด ่ องใด
ซึ่ งมทีจะได้
่ประชุลมงมติ
จะได้ผูลน้ งมติ
ีสิทธิจะออกเสี
ยงลงคะแนนด้
อนั้น นอกจากออกเสี
ยงลงคะแนนเลื
ซึ่ งที่ประชุ
ธิจมะออกเสี
ยงลงคะแนนด้
วยในข้อวนัยในข้
ยงลงคะแนนเลื
อกตั้ง อกตั้ง
้ นั ไม่ผูมน้ีส้ นัิ ทไม่
้ น นอกจากออกเสี
กรรมการกรรมการ
ถ้าในกรณี
ถู ้ ือหุน้ รายใดที
ม่ได้รับการยกเว้
อหุน้ ตามกฎหมาย
ถือหุน้ ษของบริ
ถ้าในกรณี
ผถู ้ ือหุน้ ผรายใดที
่ไม่ได้รับ่ไการยกเว้
นการถือนหุการถื
น้ ตามกฎหมาย
ได้ถือหุ น้ได้ของบริ
ทั เกิน ษทั เกิน
ยละ านวนหุ
5 ของจานวนหุ
่จาหน่
แล้วทัผู้ งถหมด
ถ้ ือหุ้ นน้ จะออกเสี
รายนั้นจะออกเสี
ยงลงคะแนนในที
ยงลงคะแนนในที
่ประชุมของผู
่ประชุถ้ มือของผู
หุ น้ ถ้ ือหุ น้
ร้อยละ 5ร้อของจ
น้ ที่จาหน่น้ าทียได้
แล้าวยได้
ทั้งหมด
้ ือหุน้ ผูรายนั
ได้เพียานวนหุ
งตามจานวนหุ
น้ ในส่
เกิน5ร้อเท่ยละ
ได้เพียงตามจ
น้ ในส่ วนที
่ไม่วเกินที
นร้่ไอม่ยละ
านั้น5 เท่านั้น
ในการออกเสี
ยงลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี
ผเู้ ป็ นประธานในที
มมีคะแนนเสี
ในการออกเสี
ยงลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี
ยงเท่ากันยงเท่
ให้าผกัเู้ ป็นนให้
ประธานในที
่ประชุมมี่ปคระชุ
ะแนนเสี
ยง ยง
อีกเสี ยงหนึ
อีกเสี่ งเป็ยงหนึ
นเสี่ ยงเป็
งชีน้ ขเสี
าดยงชี้ขาด
ข้อ 35. ข้อกิจ35.
การอักินจทีการอั
่ประชุนมทีสามั
่ประชุญมประจ
สามัญ
าปีประจ
พึงกระท
าปี พึามี
งกระท
ดงั นี้ ามีดงั นี้
่ยวกั่ไบด้การที
่ยวกับการที
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี
ฏิบตั ิไปในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา
(1) รับ(1)ทราบรายงานของคณะกรรมการเกี
ปฏิบ่ไตั ด้ิไปปในรอบ
1 ปี ที่ผา่ 1นมา
อมทั้งดความคิ
เห็นาเนิที่จนะด
าเนิอนไป
งานต่อไป
พร้อมทัพร้
เห็นที่จดะด
งานต่
้ งความคิ
พิจารณาอนุ
ตั ิงบดุญลและบั
ญชีกาไรขาดทุ
น
(2) พิจ(2)ารณาอนุ
มตั ิงบดุลมและบั
ชีกาไรขาดทุ
น
พิจารณาอนุ
มตั ิจนดั สรรเงิ
(3) พิจ(3)ารณาอนุ
มตั ิจดั สรรเงิ
กาไร นกาไร
อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที
่ออกตามวาระ
(4) เลื(4)
อกตั้งเลื
กรรมการแทนกรรมการที
่ออกตามวาระ
งตั้งผูญส้ ชีอบบั
ชีและกานวนเงิ
าหนดจานวนเงิ
นค่ญ
าสอบบั
(5) แต่(5)งตั้งผูแต่
ส้ อบบั
และกญาหนดจ
นค่าสอบบั
ชี ญชี
(6) กิจ(6)
การอืกิ่นจๆการอื่นๆ
ข้อ 36. ข้อประธานกรรมการเป็
36. ประธานกรรมการเป็
นประธานของที
นประธานของที
่ประชุมผู่ปถ้ ระชุ
ือหุมน้ ผูในกรณี
ถ้ ือหุน้ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่
ที่ประธานกรรมการไม่
อยูใ่ นที่ อยูใ่ นที่
ประชุ
อไม่สามารถปฏิ
ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็
นประธาน
ประชุมหรื
อไม่มสหรืามารถปฏิ
บตั ิหน้าบทีต่ัได้ิหน้ถ้าทีมีร่ไองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็
นประธาน
ถ้าไม่มี ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื
แต่ไม่สามารถปฏิ
หุน้ ซึ่ งมาประชุ
ถ้ ือหุ น้ ่ งคนหนึ
รองประธานกรรมการหรื
อมีแต่ไม่อสมีามารถปฏิ
บตั ิหน้าบทีต่ัได้ิหน้ให้าทีผ่ไถู้ ด้ือหุให้น้ ผซึถู้่ งือมาประชุ
มเลือกผูมถ้ เลืือหุอกผู
น้ คนหนึ
เป็ น ่ งเป็ น
ประธานในที
ประธานในที
่ประชุม ่ประชุม

หนังสื อเชิญหนั
ประชุ
งสื อมเชิวิญ
สามั
ประชุ
ญผูถม้ ือวิสหุามั
น้ ครั
ญผู้ งถ้ ทีือ่ 1/2563
หุ น้ ครั้งวัทีน่ 1/2563
ที่ 5 มีนาคม
วันที2563
่ 5 มีนาคม 2563

- หน้า 61 ของ
- หน้63า 61
- ของ 63 -
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ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในการนี้ตอ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ข้อ 38. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยืน่
หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เงินกาไรส่ วนที่เหลือจากการจ่าย
เงินปันผลให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั
มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 44. ในกรณี ผถู ้ ือหุ น้ รายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ น้ ตามกฎหมายได้ถือหุ น้ ของบริ ษทั เกิน
ร้อยละ 5 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินปันผลหรื อเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผถู้ ือหุน้
รายนั้นในจานวนหุน้ ส่ วนที่เกินร้อยละ 5
ข้อ 45. บริ ษทั จะจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 47. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณา
งบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ให้
บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ 4

แผนทีแ่ สดงที่ต้งั สานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม 4

รถไฟฟ้ ามหานคร (MRT)
สถานีสีลม
อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์
ถนนคอนแวนต์

รถไฟฟ้ าบีทีเอส
สถานีศาลาแดง

ถนนสีลม

อาคารไอทีเอฟ

ธนาคารกรุงเทพ
สานักงานใหญ่

ถนนสาทร

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
อาคารไพล๊อต
ซอยสี ลม 3 (พิพฒั น์)

โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน

ถนนสุ รวงศ์

อาคาร ซี พี

ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
รถไฟฟ้ าบีทีเอส
สถานีช่องนนทรี
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