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ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2017 2016 
 สินทรัพยร์วม 45,933 43,949 
 เงินใหสิ้นเช่ือทั้งหมดหลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี 31,014 21,652 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 558 488 
 หน้ีสินรวม 35,851 33,947 
 เงินรับฝาก 21,204 21,996 
 เงินกูย้มืทางตลาดเงิน 11,261 10,907 
 หน้ีสินอ่ืน 570 514 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,082 10,002 
    
ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 629 287 
 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 310 320 
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 131 (51) 
 กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 96 34 
 กาํไรสุทธิสาํหรับปี 76 26 
    
อตัราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 

 ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 0.17 0.05 
 ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROE) 0.75 0.26 
 เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 33.96 37.78 
 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิขั้นพื้นฐานต่อหุน้(บาท) 0.08 0.03 
 มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 10.08 10.00 
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เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2560   ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั มหาชน (“ธนาคาร”) ไดป้รับเปล่ียน
โครงสร้างผูถื้อหุ้น  โดยธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกัด (“BOCHK”) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทน
ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั   การปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นน้ีเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธนาคารแห่ง
ประเทศจีน  มีความสําคญัในการพฒันาระดบัภูมิภาคของ BOCHK เป็นอย่างมาก  รวมไปถึงการดูแลอย่าง
ใกลชิ้ดของการดาํเนินงานใหมี้ความมัน่คงในระยะยาวของธนาคารท่ีซ่ึงอยูใ่นฐานะบริษทัลูก  

การขบัเคล่ือนการดาํเนินงานท่ีดีและมัน่คง  พร้อมทั้งประสบการณ์ในการบริหาร และความสามารถของ 
BOCHK และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการพฒันาในภูมิภาคและขอ้กาํหนดของ BOCHK    ธนาคารในฐานะ
บริษทัลูกยงัไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมและพฒันาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นโครงสร้างธุรกิจ
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ดา้นการสนบัสนุนระบบ และดา้นการจา้งงาน  โดยจะเพิ่มความสาํคญัในดา้นการ
บริหารความเส่ียง และดา้นการกาํกบัดูแลและการควบคุมภายในให้มากยิ่งข้ึน  ผนึกกาํลงักบั  BOCHK เพื่อ
ดาํเนินนโยบายเชิงรุก  ทั้งน้ี ในช่วงปลายปี 2560 ธนาคารมีทรัพยสิ์นรวมทั้งหมด 45.93 พนัลา้นบาท โดยคิด
เป็น 4.5% เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา และมีหน้ีสินรวมทั้งหมด 35.85 พนัลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 5.6% จากปีท่ีผา่นมา 
และไดมี้การออกตราสารทางการเงินเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 เพิ่มข้ึนอีกจาํนวน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดย
ท่ีสัดส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) มีการปรับตวัท่ีดีข้ึน ทาํให้เกิดแขง็แกร่งยิง่ข้ึนเพื่อ
รองรับการพฒันาในอนาคต 

ประเทศไทยมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีความเด่น  มีพื้นฐานในการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีดี  โดยมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนทัว่โลกเป็นอยา่งดี  โครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก” (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) โดยการผลกัดนัของรัฐบาลไทยสอดคลอ้งกบั
โครงการการคา้ตามยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหม One Belt and One Road Initiative) เป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัมีการ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ซ่ึงนําไปสู่การขยายตวัของ
เศรษฐกิจในประเทศไทย  เป็นโอกาสอนัดีในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกดว้ย  

ธนาคารไดย้ึดมัน่ในการส่งเสริมกลุ่มภูมิภาคทางเศรษฐกิจและพฒันาการคา้ระหว่างประเทศจีนและ
ประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนบริษทัท่ีมีศกัยภาพสูงต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ   นอกจากน้ียงัไดใ้ห้บริการ
ทางการเงินแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย   และแก่โครงการต่าง ๆ    ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ภายใตก้าร
สนบัสนุนจากธนาคารแห่งประเทศจีนสาํนกังานใหญ่  และ BOCHK รวมถึงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ของประเทศไทย (BOI) และสมาคมหอการคา้ไทย-จีน (TCC)   ธนาคารไดป้ระสบความสาํเร็จในการจดัประชุม 
“Thailand Cross-Border Trade and Investment Conference” ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมการจบัคู่
ทางธุรกิจ และการร่วมมือระหวา่งประเทศในกลุ่มธุรกิจ SMEs ของทั้งสองประเทศ 
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ธนาคารเช่ือวา่ภายใตก้ารสนบัสนุนของกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน และ BOCHK รวมถึงภายใตก้ารนาํ
ของคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนความทุ่มเทของพนักงาน ธนาคารจะสามารถปลูกฝังธรรมาภิบาลของ
องคก์รและวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงท่ีดี  รวมไปถึงเพิ่มศกัยภาพของความสามารถในการบริหารความ
เส่ียง และพยายามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของธนาคาร    จะให้บริการทางการเงินอย่างต่อเน่ืองและจะ
สนับสนุนบริษทัท่ีมีความโดดเด่นรวมทั้งโครงการสําคญัต่าง ๆ ทั้งไทยและจีน นอกจากน้ีธนาคารจะสร้าง
บทบาทท่ีดีโดยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาระบบเศรษฐกิจของไทยและเช่ือมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
Sino-Thai  ตลอดจนความร่วมมือทางธุรกิจ 

 

 

  นาย หลี จ่ิวจง้ 

                  ประธานกรรมการธนาคาร 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัลูกซ่ึงถือหุ้นทั้งหมดโดยกลุ่มเครือธนาคาร
แห่งประเทศจีน(ฮ่องกง) จาํกดั  เป็นหน่ึงในธนาคารพาณิชยอ์นัดบัตน้ ๆ ของฮ่องกง เป็นธนาคารพาณิชยส์าํคญั
ของกลุ่มเครือธนาคารแห่งประเทศจีนท่ีใหบ้ริการธุรกิจทางการเงินเตม็รูปแบบและหลากหลายช่องทางแก่ลูกคา้
ทั้วโลก เปิดดาํเนินการผา่นมาแลว้กว่าร้อยปี โดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในดา้นบริการ การรักษาเอกลกัษณ์ท่ีโดด
เด่น และมุ่งมัน่ความเป็นผูน้าํในธุรกิจธนาคารขา้มชาติในประเทศจีน 

 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศอาเซียนท่ีมีความสําคญัต่อแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือธนาคารแห่ง
ประเทศจีน  ธนาคารแห่งประเทศจีนเขา้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทยคร้ังแรกเป็นธุรกิจวิเทศธนกิจ (BIBF) 
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2537 ต่อมาไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ ภายใตช่ื้อ 
ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั สาขากรุงเทพฯ และสาํนกังานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ โดยเร่ิมประกอบธุรกิจเม่ือ
วนัท่ี 10 มีนาคม 2540      และเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2549 ไดค้วบรวมกิจการวิเทศธนกิจเขา้เป็นธนาคารพาณิชย์
เต็มรูปแบบ ภายใตช่ื้อ ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั สาขากรุงเทพฯ     ต่อมาไดรั้บการยกระดบัจากสาขา
กรุงเทพ มาเป็นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  จนกระทัง่ในวนัท่ี 9 
มกราคม 2560  ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น  ปัจจุบนั
อยูใ่นสถานะบริษทัลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั   

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกัด (มหาชน)  เขา้มาดาํเนินกิจการธนาคารในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลากวา่ 24 ปี และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้ทั้งในและนอกประเทศไทย ธนาคารไดพ้ฒันาผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพ มุ่งเน้นประสิทธิภาพทางดา้นบริการ มีส่วนร่วมในการผลกัดนัธุรกรรมเงินหยวนในตลาดของไทย 
สร้างสายสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้และความสัมพนัธ์อนัดีกบัสังคมไทยทุกระดบัชั้น เพื่อกา้วสู่ความเป็นผูน้าํใน
ธุรกิจธนาคารของไทย 

  
 



6 ผลติภณัฑ์และบริการ 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

1. บริการเงินสกลุหยวน (RMB) 

1.1. บัญชีเดินสะพดัสกลุเงินหยวน 

บริการเปิดบญัชีเดินสะพดัสกลุเงินหยวนในประเทศไทย พร้อมดว้ยความยดืหยุน่ของบริการ 

 บริการทาํธุรกรรมผา่นทางอินเทอร์เน็ต โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อความสะดวกสบายของลูกคา้ 
 บริการโอนเงินไปยงัผูรั้บดงัต่อไปน้ี  

o บญัชีเงินหยวนสาํหรับผูมี้บญัชีกบัทางธนาคาร 

o บญัชีเดียวกนัในสกลุเงินอ่ืน ๆ ในสกลุเงินอ่ืน ๆ (เงินจะถูกเปล่ียนสกลุเงินจากหยวนไปเป็น

สกลุเงินอ่ืนๆ) 

1.2. บัญชีเงินฝากประจํา All-in-One สกลุเงินหยวน 

บริการเปิดบญัชีเงินฝากประจาํ All-in-One สกุลเงินหยวนในประเทศไทย สามารถฝากเงินหยวน ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีธนาคารกาํหนด 
 ไม่มีค่าธรรมเนียมเปิดบญัชี หรือค่าธรรมเนียมจดัการ 
 บริการทาํธุรกรรมผา่นทางอินเทอร์เน็ต โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อความสะดวกสบายของลูกคา้ 
 บริการถอนบญัชีเงินฝากประจาํก่อนครบกาํหนด (อาจมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

1.3. แลกเปลีย่นเงินตราสกลุหยวน 

หากมีบญัชีเงินหยวนกบัทางธนาคาร และมีบญัชีเงินสกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีเปิดกบัธนาคาร อาทิ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เงินปอนด ์เงินยโูร ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นตน้ สามารถแลกเปล่ียนเงินขา้มสกุลไดด้ว้ย
การโอนระหวา่ง 2 บญัชี 

 ฟรีค่าธรรมเนียมแลกเปล่ียนสกลุเงิน 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราในการโอนท่ีดีกวา่การแลกเงินสด 

 บริการแลกเปล่ียนสกลุเงินออนไลน์ 

1.4. บริการโอนเงินดอลลาร์สรอ. โดยผู้รับเงินสามารถรับเงินหยวนได้เต็มจํานวน 

บริการโอนเงินดอลลาร์สรอ. โดยผูรั้บเงินสามารถรับเงินหยวนไดต้ามจาํนวนท่ีกาํหนด   เป็นหน่ึงใน
บริการพิเศษของธนาคาร เม่ือผูจ่้ายเงินหรือผูโ้อนเงินในประเทศไทยตอ้งการส่งเงินใหแ้ก่ผูรั้บและเขา้
บญัชีของผูรั้บด้วยสกุลเงินหยวนเต็มจาํนวน   ธนาคารสามารถกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวา่งสกลุเงินดอลล่าร์สรอ. และสกุลเงินหยวน  ทาํใหผู้โ้อนเงินทราบตั้งแต่วนัโอนเงินว่า  ผูรั้บเงิน
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ปลายทางจะได้เงินเขา้บญัชีจาํนวนเท่าใด ช่วยป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนในประเทศผูรั้บเงิน 
 ผูส่้งเงินสามารถเป็นผูอ้าศยัอยูน่อกจีนแผน่ดินใหญ่ได ้
 ผูจ่้ายสามารถเป็นผูอ้าศยัอยูใ่นจีนแผน่ดินใหญ่ได ้
 ช่ือผูจ่้ายและผูรั้บสามารถระบุเป็นอกัษรจีนได ้เพื่อความสะดวกของลูกคา้ 
* ตามกฎข้อบังคับของคณะบริหารการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในประเทศจีน ได้กาํหนดเพดาน
ในการชาํระหนีบุ้คคลโดยการแลกเปล่ียนเงินตราต่อปีไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ลูกค้าควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับเงินตราได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าวก่อนดาํเนินการใด ๆ 
** หากผู้รับมีสัญชาติจีนจะต้องระบหุมายเลขประจาํตัวประชาชน 18 หลกั ซ่ึงในขณะเดียวกันหากผู้ รับ
เป็นชาวต่างชาติจะต้องระบสัุญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทาง 

2. การบริการรับฝากเงิน 

2.1. บัญชีออมทรัพย์ 

บญัชีออมทรัพยใ์ชส้มุดบญัชีเงินฝากในการฝากเงิน  มีการจ่ายดอกเบ้ียตามระยะเวลาในการฝากเงิน
พร้อมทั้งสามารถถอนเงินทุกเม่ือตามท่ีตอ้งการ 

 สมุดบญัชีเงินฝากท่ีมีบนัทึกการทาํธุรกรรมทั้งหมด 

 รับฝากเงินดว้ยหลากหลายสกลุเงิน เช่น เงินบาท ดอลลาร์สหรัฐฯ  เงินหยวน เงินยโูร และดอลลาร์
สิงคโปร์ เงินปอนด ์ 

 สกลุเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ และเงินหยวนสามารถฝากเป็นเงินสดหรือโอนไปบญัชีอ่ืนได ้ในขณะ
ท่ีสกลุเงินอ่ืน ๆสามารถโอนไดแ้ค่ระหวา่งบญัชี 

 บตัรเดบิตยเูน่ียนเพยพ์ร้อมใชง้านและสามารถเช่ือมกบัสกุลเงินบาทและสกุลเงินหยวนของบญัชี
ออมทรัพยลู์กคา้รายบุคคล ผูถื้อบตัรสามารถถอนเงินสดผา่นเครือข่ายของธนาคารแห่งประเทศจีน
ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในประเทศจีน  เหมาะสาํหรับคนไทยท่ีทาํงานหรือเรียนอยูใ่นประเทศ
จีน 

 การคาํนวณอตัราดอกเบ้ียแบบรายวนั โดยจะจ่ายดอกเบ้ียปีละสองคร้ังในเดือนมิถุนายนและเดือน
ธนัวาคมตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนดไว ้

 เง่ือนไขในการฝากเงินขั้นตํ่าอาจแตกต่างกนัไปแลว้แต่สกลุเงินท่ีนาํฝาก 

2.2. บัญชีเงินฝากประจํา 
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 บริการฝากประจาํ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ24 เดือน มีการบนัทึกในสมุดบญัชีทุก
รายการ 

 สกลุเงินหลากหลายสกลุ เช่น เงินบาท ดอลลาร์สหรัฐฯ  เงินหยวน และดอลลาร์สิงคโปร์  
 ทางเลือกท่ียืดหยุ่นได ้ไม่ว่าจะฝากต่อเงินตน้บวกดอกเบ้ียเดิมหรือจะต่ออายุเพียงเงินตน้ในวนัท่ี

ครบกาํหนด 

 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํก่อนวนัครบกาํหนด จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคาร
กาํหนด 

 บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

3. การโอนเงิน 

3.1. การชําระเงินในประเทศไทย 

ผา่นช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย เจา้ของบญัชีสามารถโอนเงินไปยงัผูรั้บไดง่้ายและสะดวก 

 การโอนเงินระหว่างบญัชีของธนาคารเดียวกนัโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ไม่ว่าจะผ่านสกุลเงินเดียวกนั
หรือต่างสกลุเงิน 

 สามารถโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (Bahtnet)   และระบบการโอนเงินรายยอ่ยทางอิเลก็ทรอนิกส์
แบบหลายรายการ (Bulk Payment System) *  ใชบ้ริการหนา้เคาทเ์ตอร์และในระบบธนาคาร
ออนไลน์  
*ระบบ Bulk Payment System สามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท 

3.2. การชําระเงินระหว่างประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศจีนมีเครือข่ายสาขาทั้วโลก   ลูกคา้สามารถใชบ้ริการชาํระเงินระหว่างประเทศได้
อยา่งปลอดภยัและรวดเร็ว 
 บริการโอนเงินระหวา่งประเทศสาํหรับผูถื้อบญัชีทั้งหมดของธนาคาร 
 บริการหลากหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ  เงินปอนด์ ดอลลาร์ฮ่องกง เงินเยน ดอลลาร์

ออสเตรเลีย เงินยโูร ดอลลาร์สิงคโปร์ และเงินหยวน 
 ช่ือของผูรั้บเงินโอนและผูรั้บผลประโยชน์ สามารถแสดงเป็นตวัอกัษรจีนไดส้ร้างความถูกตอ้งและ

รวดเร็วในการโอนเงินถึงผูรั้บ 

4. บริการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
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ธนาคารให้บริการแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ   ส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินท่ีสามารถแลกเปล่ียนได้
โดยเสรีในตลาดเงิน (convertible currencies) ไดแ้ก่ เงินบาท ดอลลาร์สหรัฐฯ เงินปอนด ์เงินยโูร ฟรังก์
สวิส ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินเยน และเงินหยวน สําหรับผูท่ี้ถือบญัชี 
และ บาท หยวน ดอลลาร์สหรัฐ สาํหรับการแลกดว้ยเงินสด 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแข่งขนัได ้

 มีบริการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทนัที (Spot Exchange Transactions) ซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Transactions) และสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
Exchange Swap) 

 ให้บริการแลกเงินตราหลายสกุลเงิน ไดแ้ก่ เงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ เงินปอนด ์เงินยโูร ฟรังกส์วิส 
ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินเยน และเงินหยวน สาํหรับผูมี้บญัชีกบั
ธนาคาร 

 บริการแลกเปล่ียนเงินตราดว้ยเงินสด ระหว่างสกุลเงินบาท  เงินหยวน และดอลลาร์สหรัฐ สาํหรับ
ทั้งผูมี้บญัชีกบัธนาคารและลูกคา้ walk in 

5. บัตรของธนาคาร 

5.1. บัตรเดบิตธนาคาร 

ธนาคารแห่งประเทศจีนถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยท่ีใหบ้ริการบตัรเดบิตท่ีมี2สกลุเงิน คือ 
เงินหยวนและเงินบาทในใบบตัรเดียว ผูถื้อบตัรสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตูเ้อทีเอ็มและชาํระค่า
สินคา้/บริการต่างๆไดท้ัว่โลกเม่ือเห็นสญัลกัษณ์ยเูน่ียนเพย ์  นอกจากน้ีผูถื้อบตัรสามารถหมดกงัวล
เร่ืองอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินหยวนเม่ือนาํไปใชท่ี้ประเทศจีน เม่ือเปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินหยวนกบั
ทางธนาคาร 

 2 สกลุเงิน (หยวนและบาท) 
 แบรนดย์เูน่ียนเพย ์

 สะดวกสบายกบัการเบิกถอนเงินสดหรือชาํระค่าสินคา้และบริการไดท้ัว่โลกท่ีมีสญัลกัษณ์  

 ไม่มีค่าความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเม่ือใชจ่้ายสกุลเงินหยวนในประเทศจีนผ่านทางบญัชี
สกลุเงินหยวนของธนาคาร 

 มัน่ใจและปลอดภยัทุกคร้ังท่ีใช ้ดว้ยรหัสบตัรประจาํตวัเพื่อทาํการยืนยนัทุกคร้ังท่ีทาํการเบิกถอน
เงินสดหรือชาํระค่าสินคา้/บริการ 

5.2. บัตรเครดิตธนาคาร 
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5.2.1.  บัตรเครดิตสองสกลุเงิน (ยูเน่ียนเพย์) 

บตัรเครดิต 2 สกุลเงิน คือ เงินหยวนและเงินบาทในบตัรเดียว มอบสิทธิพิเศษอีกระดบัทุกคร้ังท่ี
ใชจ่้ายในประเทศต่างๆทัว่โลก ดว้ยเครือข่ายร้านคา้ชั้นนาํท่ีมีสัญลกัษณ์  ในประเทศไทยและ
ครอบคลุมกว่าอีก 100 ประเทศทัว่โลก ทาํใหคุ้ณสะดวกทุกคร้ังท่ีใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตน้ี และ
คุม้ค่ายิ่งกว่าเม่ือทาํการใชจ่้ายผ่านบตัรเป็นสกุลเงินหยวนในประเทศจีน จะไม่มีค่าความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงิน เม่ือทาํการชาํระค่าบตัรเครดิตผา่นทางบญัชีสกุลเงินหยวนของธนาคาร
ฯ หรือเม่ือชาํระเป็นเงินหยวน 

 2 สกลุเงิน (หยวนและบาท) 
 แบรนดย์เูน่ียนเพย ์
 ไม่มีค่าความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเม่ือใชจ่้ายสกลุเงินหยวนในประเทศจีนและ

ชาํระค่าบตัรเครดิตผา่นทางบญัชีสกลุเงินหยวนของธนาคารฯ หรือเม่ือชาํระเป็นเงินหยวน  
 แบ่งจ่ายง่ายๆ ทุกการใชจ่้าย  
 รับคะแนนสะสมแลกของรางวลั  
 ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 
 เบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ทุกเคร่ืองทัว่โลกท่ีมีสญัลกัษณ์            
 บริการครอบคลุมทัว่โลก 

5.2.2.  บัตรเครดิตสกลุเดียว (Master Card) 

บตัรเครดิตสกลุเดียว คือสกลุเงินบาทท่ีสามารถใชช้าํระค่าสินคา้และบริการตามร้านคา้ท่ีมี
สญัลกัษณ์ ทัว่โลก และสามารถเบิกถอกเงินสดผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ท่ีมีสญัลกัษณ์  ทัว่โลก 
 สกลุเงินบาท 

 แบรนด ์Master Card 

 แบ่งจ่ายง่าย ๆ ทุกการใชจ่้าย 
 รับคะแนนสะสมแลกของรางวลั  
 ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 
 เบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ทุกเคร่ืองทัว่โลกท่ีมีสญัลกัษณ์    
 บริการครอบคลุมทัว่โลก 

6. การให้สินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย
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ใหบ้ริการหลากหลายแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ไม่วา่จะเป็นการซ้ือบา้นใหม่จากโครงการ
บา้นต่าง ๆ หรือการซ้ือบา้นมือสองจากตลาดอสงัหาริมทรัพย ์หรือการรีไฟแนนซ์จากแหล่งเงินกูเ้ดิมมายงั
ธนาคาร 

 อตัราดอกเบ้ียท่ีแข่งขนัได ้

 สาํหรับการไถ่ถอนจาํนองจากสถาบนัทางการเงินอ่ืน จะไดอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษพร้อมทั้งสามารถกู้
เพิ่มเพื่อปรับปรุง ต่อเติม และซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพิ่ม 

 มีบริการจดจาํนองสาํหรับผูซ้ื้อชาวต่างชาติ 

7. ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  

7.1. บริการด้านหนังสือคํา้ประกนั 

 

หนังสือคํ้ าประกันคือขอ้ตกลงท่ีมีภาระผูกพนัซ่ึงธนาคารแห่งเป็นผูอ้อกตามคาํสั่งของลูกคา้ โดย
ธนาคารตกลงท่ีจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีถูกระบุไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนั ภายในจาํนวนท่ีได้
กาํหนดไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนั ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีไดต้กลงไวร้ะหว่าง
ลูกคา้และผูรั้บประโยชน์ 

หนังสือคํ้าประกนัมีหลายรูปแบบ ตามวตัถุประสงคข์องธุรกรรม ไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ-ขาย
สินคา้ การให้บริการ การแลกเปล่ียนทางด้านเทคโนโลยี การจัดการโครงการ ธุรกรรมก่อสร้าง 
ธุรกรรมนาํเขา้-ส่งออก ธุรกรรมสินเช่ือ ธุรกรรมการเช่าซ้ือ การปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา เป็น
ตน้ 

7.1.1.  หนังสือคํา้ประกนัยืน่ซองประกวดราคา 

ขอ้ตกลงท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกโดยธนาคารตกลงท่ีจะชาํระเงินภายในจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ
คํ้าประกนัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ในกรณีท่ีลูกคา้ในฐานะเป็นผูเ้ขา้ร่วมประมูล (Bidder) ปฏิเสธท่ีจะทาํ
นิติกรรมสัญญากบัผูจ้ดัการประมูล หรือมีการเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดของซองประกวด
ราคาในระหว่างเวลาท่ีการประมูลยงัไม่ส้ินสุด หรือไม่สามารถส่งมอบหนังสือคํ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ดัการประมูลหลงัจากท่ีไดมี้การจดัทาํนิติกรรมสญัญาแลว้ 
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7.1.2.  หนังสือคํา้ประกนัการรับเงินล่วงหน้า 

ขอ้ตกลงท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก โดยธนาคารตกลงท่ีจะชาํระเงินภายในจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ
คํ้าประกนัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ซ่ึงเป็นผูจ้ดัโครงการ หรือผูซ้ื้อ ในกรณีท่ีลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นคู่สัญญา
ไม่ปฏิบติัตามนิติกรรมสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไวภ้ายหลงัจากผูจ้ดัโครงการ หรือผูซ้ื้อไดท้าํการชาํระเงิน
ล่วงหนา้ 

7.1.3.  หนังสือคํา้ประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 

ขอ้ตกลงท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตามคาํสัง่ของลูกคา้โดยธนาคารตกลงท่ีจะชาํระเงินภายในจาํนวนเงินท่ีได้
ระบุไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการหรือผูซ้ื้อ ในกรณีท่ีลูกคา้ใน
ฐานะคู่สญัญาของผูรั้บประโยชน์ไม่ปฏิบติัตามสญัญาท่ีไดก้าํหนดไว ้

7.1.4.  หนังสือคํา้ประกนัการรับเงินประกนัผลงาน 

ขอ้ตกลงท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตามคาํสั่งของลูกคา้ในฐานะเป็นผูถู้กว่าจา้งหรือผูข้ายสินคา้ โดยธนาคาร
ตกลงท่ีจะชาํระเงินภายในจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ในกรณีท่ี
ลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสญัญาในระหวา่งเวลาของการรับประกนัผลงานหรือคุณภาพของสินคา้ 

7.1.5.  หนังสือคํา้ประกนัการรับชําระเงิน 

ขอ้ตกลงท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตามคาํสัง่ของลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้ โดยธนาคารตกลงท่ีจะชาํระ
เงินภายในจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ซ่ึงเป็นผูข้ายสินคา้ ในกรณี
ท่ีลูกคา้ไม่ชาํระเงินค่าสินคา้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายสินคา้ เทคโนโลยี สิทธิบตัร หรือ
แรงงาน ฯลฯ 

7.1.6.  หนังสือคํา้ประกนัการให้สินเช่ือ 

ขอ้ตกลงท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตามคาํสั่งของลูกคา้ โดยธนาคารตกลงท่ีจะชาํระเงินภายในจาํนวนเงินท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคาร ในกรณี
ท่ีลูกคา้หรือบริษทัยอ่ยของลูกคา้หรือพนัธมิตรของลูกคา้ผูซ่ึ้งธนาคารเป็นผูค้ ํ้าประกนัไว ้ไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของสญัญาสินเช่ือท่ีไดท้าํไวก้บัสถาบนัการเงินนั้น 

7.2. บริการเพือ่ธุรกรรมการนําเข้า 
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7.2.1.  บริการการเปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต (L/C) คือตราสารทางการเงินท่ีแสดงถึงภาระผกูพนัการชาํระเงินชนิดเพกิถอน
ไม่ไดโ้ดยธนาคารซ่ึงเป็นผูเ้ปิด (L/C issuing bank) ตามคาํสัง่ของผูซ้ื้อสินคา้/บริการหรือผูน้าํเขา้(L/C 
applicant)เพื่อประโยชนแ์ก่ผูรั้บประโยชน์ของเลต็เตอร์ออฟเครดิต (L/C beneficiary) ซ่ึงเป็นผูข้าย
สินคา้/ผูใ้หบ้ริการหรือผูส่้งออก โดยธนาคารตกลงท่ีจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ของเลต็เตอร์
ออฟเครดิต ถา้ผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตสาํแดงเอกสารครบถว้นและถูกตอ้งตามเง่ือนไข
ท่ีถูกระบุไวใ้นเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

ประเภทของเลต็เตอร์ออฟเครดิต แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
 เลต็เตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเม่ือเห็น (Sight L/C) ธนาคารจะทาํการชาํระเงิน หากผูรั้บ

ประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตสาํแดงเอกสารครบถว้นและถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

 เลต็เตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเม่ือครบกาํหนดวนัชาํระเงิน (Usance L/C) ธนาคารจะชาํระ
เงินตามระยะเวลาท่ีกาํหนดหากผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตสาํแดงเอกสาร
ครบถว้นและถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเลต็เตอร์ออฟเครดิต  

7.2.2.  บริการชําระเงินตามตั๋วเรียกเกบ็ 

ธนาคารให้บริการชาํระเงินและส่งมอบเอกสารทางการคา้ให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้/ผูน้าํเขา้ตามคาํสั่งการเรียก
เกบ็เงินท่ีไดรั้บจากธนาคารของผูข้ายสินคา้และผูส่้งออก 

บริการชาํระเงินตามตัว๋เรียกเก็บเหมาะสาํหรับผูซ้ื้อสินคา้/ผูน้าํเขา้ท่ีมีความประสงคจ์ะชาํระเงินให้แก่
ผูข้ายสินคา้/ผูส่้งออก นอกเหนือไปจากการชาํระเงินผา่นกระบวนการเลต็เตอร์ออฟเครดิต เน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายท่ีถูกและกระบวนการไม่ซบัซอ้น 

ประเภทของบริการชาํระเงินตามตัว๋เรียกเกบ็ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
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 Documents Against Payment (D/P at Sight) ผูซ้ื้อสินคา้/ผูน้าํเขา้จะสามารถรับเอกสาร
ทางการคา้จากธนาคารเม่ือไดท้าํการชาํระเงินตามท่ีธนาคารไดแ้จง้ไว ้

 Documents Against Acceptance (D/A) ผูซ้ื้อสินคา้/ผูน้าํเขา้จะสามารถรับเอกสารทาง 
การคา้จากธนาคารเม่ือไดท้าํการรับรองการชาํระเงิน ณ วนัครบกาํหนดตามท่ีไดต้กลงกนั
ไวก้บัผูข้ายสินคา้/ผูส่้งออก 

7.3. บริการเพือ่ธุรกรรมการส่งออก  

 

7.3.1.  บริการแจ้งการเปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

ธนาคารให้บริการแจง้การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของเล็ตเตอร์ออฟ
เครดิตท่ีออกโดยธนาคารผูเ้ปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ แก่ผูรั้บประโยชน์
ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิต (ผูส่้งออก/ผูข้ายสินคา้) 

ดว้ยเครือข่ายของธนาคารท่ีมีอยู่ทัว่โลก ทาํให้ธนาคารสามารถให้บริการแจง้การเปิดเล็ตเตอร์ออฟ
เครดิตแก่ผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3.2.  บริการยนืยนัเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

ธนาคารให้บริการยืนยนัเลต็เตอร์ออฟเครดิตซ่ึงเป็นภาระผกูพนัชนิดเพิกถอนไม่ไดแ้ก่ผูรั้บประโยชน์
ตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต(ผูส่้งออก/ผูข้ายสินคา้) นอกเหนือจากภาระผูกพนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้อง
ธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

ในกรณีท่ีผูรั้บประโยชน์ตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตกังวลต่อสถานะด้านเครดิตและ/หรือความเส่ียง
ทางดา้นประเทศของธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต ผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตสามารถ
ติดต่อธนาคารเพื่อขอรับบริการการยืนยนัเล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยธนาคารจะยืนยนัการชาํระเงินถา้
ผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตสาํแดงเอกสาร ครบถว้น และถูกตอ้งตามเง่ือนไขของเลต็เตอร์
ออฟเครดิต  
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ดงันั้นการยนืยนัเลต็เตอร์ออฟเครดิตคือการประกนัการชาํระเงินอีกต่อนึงใหแ้ก่ผูรั้บโยชน์ตามเลต็เตอร์
ออฟเครดิต 

7.3.3.  บริการโอนสิทธิของเลต็เตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้รับประโยชน์รายอืน่ 

ธนาคารให้บริการโอนสิทธิในการปฏิบติัตามเง่ือนไขของเลต็เตอร์ออฟเครดิตของผูรั้บประโยชน์ตาม
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงมีฐานะเป็นตวักลางในการจดัหาสินคา้/บริการ (Middle Man) ให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์รายอ่ืนๆ โดยมีเงือนไขคือผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตไดรั้บเลต็เตอร์ออฟเครดิต
ท่ีมีการกาํหนดเง่ือนไขใหโ้อนสิทธิตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตได ้และธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต
ไดก้าํหนดใหธ้นาคารเป็นผูใ้หบ้ริการโอนสิทธิ 

การโอนสิทธิตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตสามารถกระทาํไดบ้างส่วนหรือเตม็จาํนวนของเงินของเลต็เตอร์
ออฟเครดิต 

7.3.4.  บริการตรวจสอบเอกสารภายใต้เลต็เตอร์ออฟเครดิต 

ธนาคารให้บริการตรวจสอบเอกสารแก่ผูรั้บประโยชน์ตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
สาํแดงเอกสารโดยผูรั้บประโยชน์ตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ครบถว้นและถูกตอ้งตามเง่ือนไขของ
เลต็เตอร์ออฟเครดิต  

หลงัจากทาํการตรวจสอบเอกสารแลว้นั้น ธนาคารจะทาํการส่งเอกสารเพื่อขอรับการชาํระเงินจาก
ธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต  

ธนาคารจะทาํการจ่ายเงินให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิต หลงัจากท่ีไดรั้บการชาํระเงิน
จากธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต 

7.3.5.  บริการเรียกเกบ็เงินตามตั๋วเรียกเกบ็ 

ธนาคารใหบ้ริการเรียกเกบ็เงินตามตัว๋เรียกเกบ็ผา่นธนาคารตวัแทนของผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้  

วิธีการชาํระเงินดงักล่าวเหมาะสําหรับผูส่้งออก/ผูข้ายสินคา้ท่ีมีความเขา้ใจในสถานะทางดา้นเครดิต
ของผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้ และผูส่้งออก/ผูข้ายสินคา้มีเงินทุนท่ีเพียงพอในการจดัเตรียมและการขนส่ง
สินคา้ 

ประเภทของคาํสัง่ในการเรียกเกบ็เงินตามตัว๋เรียกเก็บ มี 2 ประเภทหลกัท่ีผูส่้งออก/ผูข้ายสินคา้สามารถ
เลือกใช ้
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• Document Against Payment (D/P) ธนาคารจะระบุคาํสั่งใหธ้นาคารตวัแทนดาํเนินการรับ
ชาํระเงินจากผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้ (ผูจ่้ายเงิน) ก่อนท่ีจะดาํเนินการส่งมอบเอกสารทางการคา้
ใหแ้ก่ผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้ 

• Document Against Acceptance (D/A)  ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จาํกดั(มหาชน)จะ
ระบุคาํสั่งใหธ้นาคารตวัแทนรับการรับรองการชาํระเงินจากผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้ (ผูจ่้ายเงิน) 
ก่อนท่ีจะดาํเนินการส่งมอบเอกสารทางการคา้ใหแ้ก่ผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้ 

7.3.6.  บริการรับซ้ือ/รับซ้ือลดตั๋วภายใต้เลต็เตอร์ออฟเครดิตและตั๋วเรียกเกบ็ 

ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จาํกดั(มหาชน) ให้บริการสินเช่ือระยะสั้นหลงัการส่งสินคา้ โดยจะทาํ
การรับซ้ือตัว๋ภายใตเ้ลต็เตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเม่ือเห็น (At Sight) หรือตัว๋เรียกเก็บประเภท D/P At 
Sight  และ/หรือทาํการรับซ้ือลดตัว๋ภายใตเ้ลต็เตอร์ออฟเครดิตประเภท Usance L/C หรือตัว๋เรียกเก็บ
ประเภท D/A  

ดว้ยบริการสินเช่ือหลงัการส่งสินคา้ดงักล่าว ผูส่้งออก/ผูข้ายสินคา้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชใ้น
กิจการก่อนท่ีจะไดรั้บการชาํระเงินจากธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต หรือจากผูน้าํเขา้/ผูซ้ื้อสินคา้
ภายใตต้ัว๋เรียกเกบ็ 

7.3.7.  บริการรับซ้ือลดตั๋วภายใต้เลต็เตอร์ออฟเครดิตทีมี่ระยะเวลา แบบไม่ไล่เบีย้ 

ธนาคารใหบ้ริการสินเช่ือหลงัการส่งออกใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตผูซ่ึ้งตอ้งการปิด
ความเส่ียงทางด้านเครดิตและความเส่ียงของประเทศของธนาคารผูเ้ปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตโดย
ธนาคารจะทาํการรับซ้ือลดตั๋วภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีระยะเวลาแบบไม่ไล่เบ้ียจากผูรั้บ
ประโยชน์ตามเลต็เตอร์ออฟเครดิต เม่ือธนาคารผูเ้ปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิตไดท้าํการแจง้การรับรองการ
ชาํระเงินผา่นสวิฟท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้(Authenticated Swift) โดยทาํการหักดอกเบ้ีย
รับซ้ือลด และค่าธรรมเนียมธนาคารจากมูลค่าของตัว๋ก่อนท่ีจะนาํเงินเขา้บญัชีของผูรั้บประโยชน์ตาม
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 

7.4. บริการธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยสกลุเงินหยวน 

ธนาคารมีทีมท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการให้บริการผลิตภณัฑ์การชาํระเงินระหว่าง
ประเทศดว้ยสกลุเงินหยวนท่ีหลากหลาย รวมไปถึง บริการเปิดเลต็เตอร์ออฟเครดิต บริการตัว๋เรียกเก็บ 
บริการเงินโอนระหว่างประเทศ และ บริการออกหนังสือคํ้าประกนั ทั้งน้ีทุกผลิตภณัฑ์เพื่อธุรกรรม
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศท่ีธนาคารให้บริการอยู่แลว้นั้น ลูกคา้
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สามารถทาํรายการดว้ยสกลุเงินหยวนไดท้ั้งส้ิน ธนาคารมีเครือข่ายในการชาํระดุลระหวา่งประเทศดว้ย
สกุลเงินหยวน และตั้งแต่ปี 2560 เครือของธนาคารแห่งประเทศจีนไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ
ในการชาํระเงินหยวนใน 11 ประเทศและภูมิภาค ไดแ้ก่ ฮ่องกง มาเก๊า ไตห้วนั มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
แอฟริการใต ้แซมเซีย ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงัการี และสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก) 

8. ผลติภัณฑ์บริหารการเงิน  

8.1. การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทนัท ี 

การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทนัที หมายถึง คู่สัญญาตกลงจะทาํธุรกรรมดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียนของวนัท่ีทาํธุรกรรม และมีการมอบเงินทั้ งสองสกุลสองวนัหลังจากวนัท่ีทาํสัญญา
แลกเปล่ียน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูซ้ื้อและผูข้ายมีเวลาเตรียมตวัในการรับและส่งมอบเงิน  อีกทั้งยงัเป็นการ
แกปั้ญหาในเร่ืองท่ีแต่ละประเทศมีเวลาเปิดดาํเนินการไม่ตรงกนั  เน่ืองจากตลาดแลกเปล่ียนอาจตั้งอยู่
ในภูมิภาคต่างๆท่ีมีเวลาแตกต่างกนั  จะพบวา่การทาํธุรกรรมประเภทน้ีเป็นธุรกรรมการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีบทบาทค่อนขา้งสาํคญั 
 ลูกคา้ส่งมอบเงินตราสกลุท่ีตอ้งการขายเพ่ือซ้ือเงินตราอีกสกลุหน่ึง เป็นการแลกเปล่ียนเงินตรา 
 สกลุเงินท่ียอมรับ : สกลุเงินต่างๆ โดยมีดอลลาร์สหรัฐ ไทยบาท และ หยวนเป็นหลกั 

8.2. การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Transaction) 

การทาํธุรกรรมล่วงหนา้เป็นการตกลงซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาปัจจุบนั (t=0) ท่ีราคาสาํหรับ
การส่งมอบในวนัขา้งหนา้ซ่ึงเรียกว่าอตัราแลกเปล่ียน “อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้” (forward rate) 
โดยการชาํระเงินและการส่งมอบจะทาํในวนัท่ีครบสัญญา (value date) โดยทัว่ไปแลว้ อตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้จะมีการเสนอราคาไวส้าํหรับการส่งมอบในระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 
ปี หรืออาจยาวกว่า 1 ปีก็ได ้แลว้แต่จะตกลงกบัตวักลางซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (dealer) อยา่งไรก็
ตาม โดยทัว่ไปแลว้อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ท่ีมีการเสนอราคาไวโ้ดยตวักลางซ้ือขายเงินตราจะมี
ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 1 ปี 
 ลูกคา้ทาํสัญญาให้ธนาคารซ้ือเงินตราประเภทหน่ึง และขายออกเป็นเงินตราอีกประเภทหน่ึงใน

วนัท่ีกาํหนด ตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีสัญญากาํหนดไว ้ในวนักาํหนดชาํระท่ีระบุในสัญญา ทาํให้มี
การแลกเปล่ียนระหวา่งเงินตราต่างประเทศ 

 เป็นสัญญาเพื่อลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากไดมี้การระบุ
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการตกลงซ้ือขาย 
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8.3. การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแบบ Option (Optional Forward) 

ลูกคา้มีสิทธ์ิแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีระบุในสัญญา ไดทุ้กวนัทาํการ 
ภายในระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา และเป็นธุรกรรมการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประเภท
หน่ึงท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการชาํระ 
 ลูกคา้ทาํสัญญาให้ธนาคารซ้ือเงินตราประเภทหน่ึง และขายออกเป็นเงินตราอีกประเภทหน่ึง 

ภายในระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา ทาํให้มีการแลกเปล่ียนระหว่างเงินตราต่างประเทศภายใน
ระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา ลูกคา้สามารถแลกเปล่ียนเงินตราไดต้ามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึง
เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และยงัสามารถระบุรายรับ-
รายจ่ายในอนาคตได ้

8.4. สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (CCS) 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คือ การซ้ือเงินสกุลหน่ึงและขายเป็นเงินอีกสกุลหน่ึงทนัที และ
มีแผนท่ีจะขายเงินสกุลชนิดน้ีและซ้ือเงินสกุลอีกชนิดหน่ึงในระยะยาว สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 1 คร้ัง ประกอบดว้ยการแลกเปล่ียนเงินตราทนัที 1 คร้ัง และการแลกเปล่ียนเงินตราระยะ
ยาว 1 คร้ัง 
 การแลกเปล่ียนเงินตราแบบส่งมอบทนัที และการแลกเปล่ียนเงินตราในระยะยาว ป้องกนัความ

เส่ียงอตัราแลกเปล่ียน ไม่ตอ้งเส่ียงกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สนองความตอ้งการของ
คู่สญัญา 

 สกลุเงินท่ียอมรับ : สกลุเงินต่างๆ โดยมีดอลลาร์สหรัฐ ไทยบาท และ หยวนเป็นหลกั 

9. สินเช่ือธุรกจิ  

9.1. สินเช่ือเพือ่ผู้ส่งออกนําเข้า  

สินเช่ือเพื่อผูส่้งออก นาํเขา้เป็นสินเช่ือในระยะกลางและระยะยาวซ่ึงใหโ้ดยธนาคารของผูส่้งออก และ
ไดรั้บการสนุนโดยรัฐบาลของประเทศผูส่้งออกไปยงัผูน้าํเขา้หรือธนาคารของผูน้าํเขา้ โดยกระตุน้การ
ส่งออกสินคา้และบริการ เช่น เคร่ืองจกัร อิเลก็ทรอนิคส์ อุปกรณ์ และสัญญาการรับเหมาโครงการใน
ต่างประเทศ  
 ไดรั้บการสนบัสนุนจากประเทศผูส่้งออก เป็นสินเช่ือท่ีออกโดยธนาคารของผูส่้งออกเพ่ือกระตุน้

ยอดการส่งออก  กําหนดนโยบายพิเศษเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าท้องถ่ิน  และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงแต่ละประเทศจดัตั้งหน่วยงานส่งเสริมสินเช่ือดา้นการส่งออก 
(ECA) ใหก้ารประกนั คํ้าประกนั หรือ สินเช่ือเง่ือนไขพิเศษแก่ผูส่้งออก 
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 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างดา้นสินทรัพย-์หน้ีสินแก่ผูส่้งออก เม่ือใชสิ้นเช่ือเพื่อผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก
ไม่ตอ้งแบกรับหน้ีสิน ผูส่้งออกหมดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและการไหลเวียนเงินทุน
รวดเร็วมากข้ึน 

 ลดตน้ทุนการเงินแก่ผูน้าํเขา้ และเพ่ิมโอกาสทางการเงินแก่ผูน้าํเขา้  การใหสิ้นเช่ือแก่ผูน้าํเขา้หรือ
ผูส่้งออกภายใต ้เง่ือนไข ECA  จะไดอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่สินเช่ือทัว่ไป เพระเป็นสินเช่ือท่ีเกิดข้ึน
ตามนโยบายของรัฐมากกวา่การทาํกาํไร ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียจะตํ่ากวา่สินเช่ือทัว่ไป 

9.2. สินเช่ือเพือ่การลงทุนในโครงการ (Project Financing Loan) 

สินเช่ือสําหรับการลงทุนในโครงการ ซ่ึงรวมส่ิงก่อสร้าง ส่ิงอาํนวยความสะดวก การลงทุนใน
เทคโนโลยี ทาํงานวิจยั และสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ การลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
รวมทั้งการซ้ือและติดตั้งอุปกรณ์ 
 สินเช่ือเพื่อเงินจาํนวนมาก 

 ส่วนมากเป็นการกูเ้งินระยะยาว และระยะปานกลาง โดยมีการคืนเงินเป็นงวดๆ 

 นอกจากน้ีตอ้งมีการคํ้าประกนัตามท่ีกาํหนดไว ้ยงัตอ้งมีสินทรัพยถ์าวรเพิม่เติมมาคํ้าประกนั 

 สาํหรับการกูเ้งิน ลูกคา้ตอ้งทาํการสมคัรเป็นลาํดบัขั้นตอนตามท่ีทางธนาคารกาํหนด 

9.3. สินเช่ือเงินทุนหมุนเวยีน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหรือจาํหน่ายสินคา้ของลูกคา้ เพื่อให้การ
ดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งคล่องตวั 
 สินเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเป็นการจดัหาเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีลกัษณะท่ีเป็นเงินกู้

ระยะสั้น ขั้นตอนไม่ซบัซอ้น ตน้ทุนตํ่า 
 สามารถแบ่งตามระยะเวลาคือสินเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

และสินเช่ือเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนระยะปานกลาง มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี  
 สามารถแบ่งตามวีธีกูเ้งิน คือเงินกูท่ี้มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยสามารถแบ่งออกเป็นการคํ้า

ประกนั การจดจาํนองและอ่ืนๆ 
 สามารถแบ่งตามวิธีการใช ้คือเงินทยอยกู ้และเงินกูห้มุนเวียนท่ีทยอยใชเ้ม่ือมีความตอ้งการ 

หลงัจากไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้าํนวนหน่ึง 

9.4. วงเงินสินเช่ือรวม 



20 ผลติภณัฑ์และบริการ 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

เป็นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือชนิดหน่ึงของธนาคารท่ีมีความยดืหยุน่ สะดวก และเม่ือครบกาํหนดแลว้สามารถ
นาํเงินตน้กลบัมาใชใ้หม่ได ้สามารถใชว้งเงินไดต้ลอดหลงัจากการสมคัรเพียงคร้ังเดียวหากเงินสินเช่ือ
ไม่เกินดชันีท่ีกาํหนดไว ้และสามารถอนุมติัไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่จาํกดัจาํนวนเงินและจาํนวนคร้ัง 

วงเงินสินเช่ือมีหลายแบบใหเ้ลือก เช่น วงเงินกู ้วงเงินเปิด L/C วงเงินสินเช่ือรับซ้ือเอกสารส่งออก 
วงเงินเปิดคํ้าประกนั วงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมสําหรับสินเช่ือธุรกรรมท่ีมีระยะยาวไม่เกินหน่ึงปี 
หนังสือคํ้ าประกันยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond) หนังสือคํ้ าประกันการปฏิบติัตามสัญญา 
(Performance Guarantee) หนงัสือคํ้าประกนัการชาํระเงินล่วงหนา้ (Advance Payment Guarantee) 
ภายใตว้งเงินเปิดคํ้าประกนั ซ่ึงสามารถขยายใหเ้ป็นมากกวา่หน่ึงปีได ้
 สะดวกเพราะทาํใหบ้ริษทัวางแผนการเงินระยะสั้น เน่ืองจากใชว้งเงินไดต้ลอดเวลาหลงัจากทาํการ

สมคัรเพียงคร้ังเดียว อีกทั้งยงัสามารถวางแผนการเงินให้ชดัเจนมากข้ึน โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
เงินทุนสาํหรับการแผนงานธุรกิจ 

 ตอบสนองความตอ้งการของการจดัหาเงินทุน (Financing) ของบริษทั วงเงินสินเช่ือไดแ้บ่งวงเงิน
ตามการกู ้L/G คํ้าประกนั ตอบสนองความตอ้งการทุกดา้นของลูกคา้ วงเงินต่างๆยงัสามารถ
ปรับเปล่ียน หรือแลกเปล่ียนไดต้ามท่ีธนาคารอนุมติั และยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสินเช่ือ 

 ทาํให้ขั้นตอนการขอสินเช่ือง่ายข้ึน หลงัจากไดรั้บการอนุมติั ลูกคา้สามารถเลือกวิธีการใชแ้ละ
ระยะเวลาได ้โดยหลีกเล่ียงขั้นตอนการตรวจสอบทรัพยสิ์นและการคํ้าประกนั 

9.5. เงินกู้ร่วม 

เงินกูร่้วมคือการจดัหาเงินทุนโดยมีผูป้ล่อยกู2้รายหรือมากกว่าจดัหาเงินทุนให้กบัหน่ึงบริษทัหรือ
มากกว่า โดยใชส้ัญญาเงินกูท่ี้ระบุขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัเดียวกนั ผลิตภณัฑน้ี์จะเนน้ลูกคา้องคก์ร
ใหญ่และโครงการก่อสร้างใหญ่ ซ่ึงผูกู้จ้ะไดรั้บเงินทุนจาํนวนมากในระยะเวลายาวภายใตเ้ง่ือนไข
อยา่งเดียวกนั ระหว่างการเพิ่มเงินกูร่้วม จะช่วยให้ผูกู้เ้พิ่มอิทธิพลต่อการตลาดและพฒันาภาพลกัษณ์
บริษทัในตลาด 
 เงินทุนจาํนวนมากและมีระยะยาว สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูกู้ด้ว้ยวงเงินจาํนวนมาก

และระยะยาว 
 ใชเ้วลาและความพยายามนอ้ยลงในการระดมทุน โดยทัว่ไปธนาคารหลกัจะทาํหนา้ท่ีเตรียมการ

จดัตั้งเงินกูร่้วมหลงัจากผูกู้แ้ละธนาคารหลกัไดบ้รรลุขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่าย ในขั้นตอนการ
ปล่อยสินเช่ือ ผูกู้ไ้ม่มีความจาํเป็นตอ้งพบกบัสมาชิกกลุ่มเงินทุนทุกราย อาทิการเบิกถอน การ
ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูท้ ั้งหมดจะถูกจดัการโดย
ธนาคารตวัแทน     
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 มีความหลากหลายของรูปแบบการปล่อยเงินกู้ร่วม ในกลุ่มเงินทุนเดียวกัน อาทิ การกู้แบบมี
สัญญาตามระยะเวลา  เ งินกู้หมุนเวียน  เครดิตสํารอง ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู ้กู ้ ใน
ขณะเดียวกนัผูกู้ย้งัสามารถเลือกสกุลเงินตามท่ีตอ้งการ อาทิดอลล่าร์สหรัฐ ดอลล่าร์ฮ่องกง หยวน 
หรือรวมกลุ่มสกลุเงิน 

 ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในตลาดใหแ้ก่ผูกู้ ้เน่ืองจากการขอกูร่้วมจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งผา่น
การยอมรับจากสมาชิกกลุ่มเงินทุนทุกราย ในเร่ืองของการเงินและการบริหารกิจการของผูกู้ ้ดงันั้น
ผูกู้จึ้งสามารถใชช่้องทางน้ีในการสร้างช่ือเสียงได ้

 BOCHK เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเงินกูร่้วมท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่ผูกู้ ้

9.6. บัญชีการเบิกเงินเกนิบัญชี (Overdraft Account: O/D) 

บญัชีการเบิกเงินเกินบญัชี (Overdraft Account: O/D) คือการกูเ้งินชนิดหน่ึง บริษทัสามารถฝากเช็คเขา้
และถอนออก รวมถึงสามารถขอวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนหน่ึง เพื่อความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ 
 ใชเ้งินไทยบาทเป็นเงินสกลุหลกั 
 คิดดอกเบ้ียเพิ่มเม่ือเบิกเงินเกินบญัชี 

10. ธนาคารส่วนบุคคลทางอนิเตอร์เน็ต/บนโทรศัพท์เคลือ่นที ่

10.1.  บริการด้านบัญชี 

 รายการบญัชี แสดงขอ้มูลของบญัชี เช่น ประเภทของบญัชี หมายเลขบญัชี และยอดเงิน เป็นตน้ 
และสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ รายละเอียดบญัชีของบญัชีออมทรัพย  ์และบญัชีเงินฝาก
ประจาํ 

 รายการเดินบญัชี ตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวล่าสุดหรือยอ้นหลงั และยงัสามารถดาวน์โหลด
ขอ้มูลโดยเลือกจากช่วงเวลาท่ีตอ้งการได ้  

 รายละเอียดบญัชีเงินฝากประจาํ ตรวจสอบสถานะภาพทางบญัชี สกุลเงิน ยอดเงินคงเหลือของ
บญัชีเงินฝากประจาํ 

 บริหารจดัการบญัชี อาทิ ตั้งช่ือยอ่ (Alias Name) ใหก้บับญัชี เพื่อความสะดวกและจดจาํไดง่้าย ทั้ง
ยงัสามารถเช่ือมต่อหรือยกเลิกบริการบญัชีธนาคารออนไลน์ไดด้ว้ยตวัเอง 

10.2.  บริการด้านการโอนเงิน 
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 โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินจากบญัชีไปยงับญัชีอ่ืนของตวัเอง หรือบุคคลอ่ืน รวมถึงการโอน
เงินระหว่างบญัชีตวัเองท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกนั หรือสกุลเงินท่ีแตกต่างกนั (การแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ) และการโอนเงินไปยงัผูอ่ื้น (เช่น โอนเงินไปยงับุคคล หรือบริษทัท่ีเปิดบญัชีกบั
ธนาคาร  

  โอนเงินภายในประเทศ: โอนเงินไปยงับญัชีของธนาคารท่ีอยูภ่ายในประเทศ แบ่งเป็น 
1. ผา่นระบบ Bulk Payment ซ่ึงมีทางเลือกใหก้บัลูกคา้ คือ โอนใน 1 วนัทาํการ และโอนใน 2 

วนัทาํการ 
2. ผา่นระบบ BAHTNET 

 โอนเงินระหว่างประเทศ โอนเงินไปยงัต่างประเทศ รวมถึง การโอนเงินแบบธรรมดา (โอนเงิน
จากบญัชีออมทรัพย ์ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอ่ืน) และ การโอนเงินหยวนตามอตัราของวนั
โอน (ลูกคา้สามารถโอนเงินหยวนไปยงัประเทศจีน ตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศ ณ วนัโอน) 

 การฝากเงินประจาํ ฝากเงินในบญัชีประจาํ เพื่อไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า และเม่ือครบกาํหนด
ระยะเวลาของบญัชีเงินฝากประจาํสามารถทาํการฝากเงินจาํนวนน้ีไปยงับญัชีออมทรัพย ์

 การกาํหนดผูรั้บเงิน กาํหนดรายช่ือผูรั้บเงินท่ีมีการใชง้านบ่อย เพื่อความสะดวกในคร้ังต่อไป 
 การกาํหนดเวลาการนดัหมาย นดัหมายเวลาทาํธุรกรรมโอนเงิน โดยระบบของธนาคารจะโอนเงิน

ตามเวลาท่ีคุณกาํหนด (ขณะน้ีบริการเฉพาะการนดัหมายบริการโอนเงินระหว่างบญัชีของตวัเองท่ี
เป็นสกลุเงินเดียวกนั)  

 สอบถามขอ้มูลการทาํธุรกรรมธนาคารออนไลน์: ตรวจสอบการทาํธุรกรรมว่าสาํเร็จหรือไม่ และ
ยงัสามารถตรวจสอบรายการยอ้นหลงัได ้

11. ธนาคารออนไลน์ธุรกจิ 

11.1.  บริการด้านบัญชี 

 รายการบญัชี แสดงขอ้มูลของบญัชี เช่น ประเภทของบญัชี หมายเลขบญัชี และยอดเงิน เป็นตน้ 
และสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ รายละเอียดบญัชีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบสถานะการ
เปล่ียนแปลงของบริษทั และตดัสินใจนโยบายทางการจดัการเงินสด ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 รายการเดินบญัชี ตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวล่าสุดหรือยอ้นหลงั รวมถึงการดาวน์โหลดขอ้มูล
ทั้งหมด ท่ีสามารถเลือกช่วงเวลาตามท่ีตอ้งการ  

 บริหารจดัการบญัชี อาทิ ตั้งช่ือยอ่ (Alias Name) ใหก้บับญัชี เพื่อความสะดวกและจดจาํไดง่้าย ทั้ง
ยงัสามารถเช่ือมต่อหรือยกเลิกบริการบญัชีธนาคารออนไลน์ไดด้ว้ยตวัเอง
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11.2.  บริการด้านการโอนเงิน 

 บริการชาํระรายการเดียว (Single payment) ลูกคา้ทาํรายการโอนเงินเพียงรายการเดียว 
 บริการชาํระหลายรายการ (Batch payment) ลูกคา้ทาํรายการโอนเงินหลายรายการ เพือ่ความ

สะดวกและรวดเร็วในการจดัการธุรกรรม  
 การแกไ้ขรายการ ในกรณีท่ีการดาํเนินธุรกรรมผดิพลาด และยงัไม่ไดอ้นุมติั ลูกคา้บริษทัสามารถ

ใชฟั้งกช์ัน่น้ีแกไ้ขรายการก่อนอนุมติั 
 การอนุมติัรายการ ผูป้ระกอบการของบริษทัท่ีมีสิทธ์ิอนุมติัรายการธุรกรรมจะตอ้งอนุมติัรายการ

ธุรกรรม เม่ืออนุมติัแลว้ธุรกรรมดงักล่าวจึงจะจดัส่งใหธ้นาคารดาํเนินการต่อไป
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ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารตระหนกัดีวา่การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของระบบการธนาคารท่ีดี ดงันั้น 
ธนาคารจึงจดัใหมี้แนวนโยบายในการบริหารความเส่ียงในแต่ละประเภทธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่
ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ธนาคารมีความพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะวเิคราะห์ความเส่ียงหลกัซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างองคก์ร รวมทั้งกระบวนการบริหารความ
เส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เพื่อใหร้ะบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ขอ้กาํหนดตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน  

 คณะกรรมการผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ตลอดจนผูบ้ริหารระดบัสูง มีส่วนสาํคญัในการกาํหนดและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียง ผา่นการกาํหนดกลยทุธ์และการกาํกบัดูแลความเส่ียงของธนาคารใหอ้ยูใ่นระบบท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร  

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบดว้ย การระบุความเส่ียงหลกัท่ีส่งผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเส่ียงแต่ละประเภท การควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และ
การรายงานความเส่ียงใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเพ่ือใหส้ามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและความเส่ียงหลกัท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร และการบริหาร
จดัการความเส่ียงประกอบดว้ย 

1. ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้หรือคู่คา้ไม่สามารถปฏิบติัตามพนัธะท่ีตก
ลงกนัไว ้สาํหรับ ธนาคารฯ นั้น มีการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีหลากหลาย อาทิเช่น วงเงินกูย้มืระยะสั้น-
ยาว วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินสินเช่ือเพือ่การนาํเขา้-ส่งออก อนุพนัธ์ทางการเงิน หนงัสือคํ้าประกนั 
สินเช่ือรายยอ่ย สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั บตัรเครดิต และ สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ สาํหรับขั้นตอนการบริหาร
ความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร จะเร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นอิสระปราศจากการ
แทรกแซง โดยในขั้นตอนน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการควบคุมความเส่ียง การ
พิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตดัสินใจท่ีรอบคอบ มีระบบการสอบทาน ติดตามและ
ประเมินผลภายหลงัการอนุมติัสินเช่ือ  

1.1. การจัดสรรโครงสร้างความรับผดิชอบ
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ฝ่ายสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ มีหนา้ท่ีในการจดัเตรียม อนัดบัเครดิตของลูกคา้ วิเคราะห์สินเช่ือ และ
จดัทาํคาํขออนุมติัสินเช่ือ สาํหรับลูกคา้แต่ละราย ทีมตรวจสอบวิเคราะห์สถานะภายใตฝ่้ายงานบริหาร
ความเส่ียง มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ท่ีไดรั้บจากฝ่ายสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ มีหนา้ท่ี พิจารณาความเหมาะสมในการอนุมติัสินเช่ือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจในการอนุมติัวงเงินสินเช่ือท่ีไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หากวงเงิน
ท่ีขออนุมติัเกินกวา่ 2,000 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร การควบคุมการใช้
วงเงินภายหลงัวงเงินไดรั้บอนุมติั ฝ่ายสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่มีหนา้ท่ีในการติดตามการใชว้งเงินของ
ลูกคา้ทั้งรายปีและรายไตรมาส ในขณะเดียวกนั ฝ่ายบริหารความเส่ียงเองจะตอ้งจดัใหมี้การสอบทาน
สินเช่ือเพื่อตรวจสอบการใชว้งเงินของลูกคา้ 

สาํหรับลูกคา้รายยอ่ย ฝ่ายบตัรเครดิต ฝ่ายสินเช่ือบุคคลมีหนา้ท่ีในการขยายฐานจาํนวนลูกคา้ 
สาํหรับบตัรเครดิต การจาํนองบา้น สาํหรับวงเงินกูบ้า้นหากเกิน 20 ลา้นบาท จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 

1.2. ขอบเขตการช้ีวดัความเส่ียง การติดตาม และระบบการรายงานผล 

ตามรายงานการประชุมของ คณะกรรมการผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ฉบบัปี 
2017 ไดมี้การกาํหนด นโยบายการพิจารณาสินเช่ือและกระบวนการอนุมติัสินเช่ือ สาํหรับ ธนาคาร
แห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหธ้นาคารมีการบริหารจดัการความ
เส่ียงท่ีสมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) มีแนวทางปฏิบติัในการบริหารความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ และจะมีการปรับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

สาํหรับการขออนุมติัสินเช่ือใหม่ ฝ่ายสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสาขา จะตอ้งทาํการวิเคราะห์
สินเช่ือเพื่อใหรู้้จกัลูกคา้และเขา้ใจสถานการณ์ทางการตลาดของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึง รวมถึงวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและแนวโนม้ของอุตสาหกรรมในอนาคต 

ทีมตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ และผูมี้อาํนาจอนุมติั จะตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้ง กบักระบวนการคดักรองสินเช่ืออยา่งเขม้งวด โดยจะตอ้งพจิารณาถึง ขอ้มูลลูกคา้ 
วงเงินท่ีขออนุมติั ประวติัการกูย้มื การวิเคราะห์ความเส่ียง สรุปความเป็นไปได ้การใหค้าํแนะนาํ หรือ
ผลการอนุมติั 
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ธนาคารฯ ใชโ้ปรแกรมการจดัอนัดบัเครดิตของมูดีส์ ซ่ึงผลการจดัอนัดบัดงักล่าวถูกนาํมามาใชใ้น
หลายดา้น ทั้งการอนุมติัสินเช่ือ การติดตามความเส่ียง การกาํหนดวงเงิน นโยบายสินเช่ือและการ
รายงานความเส่ียง 

ธนาคารลดและป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงดา้นเครดิต โดยส่วนใหญ่ใช ้ 4 วธีิต่อไปน้ี (1) 
หลกัประกนัดว้ยเงินสด เงินสดจะตอ้งถูกวางเป็นเงินประกนัไวท่ี้ธนาคารและธนาคารจะทาํการแช่ง
แขง็เงินสดนั้นไวใ้นระบบของธนาคารเพ่ือควบคุมหลกัประกนั; (2) หนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัทาง
การเงินอ่ืนๆ ; (3) การคํ้าประกนั ธนาคารตรวจสอบสถานะและหลกัประกนัจากผูข้อคํ้าประกนัโดยคิด
เป็นรายกรณี ; (4) การจาํนองอสงัหาริมทรัพย ์

ธนาคารฯ มีความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัขบวนการอนุมติั
สินเช่ือและการจดัอนัดบัเครดิตโดยยดึหลกัการและขอบเขตของการอนุมติัสินเช่ือเพือ่ใหก้ารอนุมติั
สินเช่ือใหม่เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ธนาคารมีนโยบายเชิงรุกในการลดการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ท่ีมีความ
เส่ียงสูง ทั้งจากความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการดาํเนินธุรกิจ และความเส่ียงดา้นความ
ร่วมมือระหวา่งธนาคารและบริษทั 

ธนาคารยงัคงส่งเสริมการจดัการการอนุมติัเครดิตและการประเมินเครดิต  ยดึมัน่ต่อหลกัการและ
กฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของการอนุมติัวงเงินเครดิตเพื่อใหแ้น่ใจถึงสินทรัพยเ์ครดิต ตลอดจนการ
เสริมสร้างความแขง็แกร่งในนโยบายในดา้นการจดัการลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง ไม่วา่จะมีความเส่ียงสูง
เก่ียวกบัเงินทุน, การจดัการทางธุรกิจ และ ความร่วมมือธนาคารและองคก์ร 

โดยทัว่ไปธนาคารวดัและตรวจสอบคุณภาพของความเส่ียงดา้นเครดิตและการคํ้าประกนัสินทรัพย์
โดยมีพื้นฐานมาจากกฏท่ีเก่ียวขอ้งและการควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงแบ่งหน้ีสิน
ออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ ชั้นปกติ, ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ, ชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน, ชั้นสงสยั, ชั้นสงสยัจะ
สูญ, ชั้นสูญ  เงินกูท่ี้อยูใ่นชั้น ชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน,  ชั้นสงสยั, ชั้นสงสยัจะสูญ, ชั้นสูญ ถูกพิจารณาวา่
เป็นหน้ีเสีย ในการจาํแนกสินเช่ือเครดิต การพิจารณาตอ้งใชปั้จจยัหลายอยา่งท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของสินเช่ือเครดิตแต่อยูภ่ายใตบ้รรทดัฐานหลกัของความเป็นไปไดข้องกระบวนการในการตรวจสอบ
หาทรัพยแ์ละขอบเขตของการสูญเสีย เพื่อท่ีจะไดรั้บการแบ่งชนิดของความเส่ียงขั้นสุดทา้ยของเงินกู ้
ธนาคารใชก้ระบวนการปกติท่ีกาํหนดโดย “มาตรการบริหารในการจดัประเภทความเส่ียงดา้นเครดิต” 
ในการจาํแนกประเภท,ตรวจสอบและอนุมติั 

ธนาคารส่งเสริมใหมี้การตรวจสอบความเส่ียงและระบบเตือนล่วงหนา้, สนบัสนุนระบบรายงาน
ความเส่ียงท่ีสาํคญัและสร้างการแบ่งระดบัและตรวจจบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงใหม้ากข้ึน ธนาคาร
ยงัคงจดัการการทบทวนและตรวจสอบเครดิตของธุรกิจเครดิต พนิิจพิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
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ความเส่ียงและสร้างมาตรการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง รายงานสินเช่ือยงัถูกสร้างข้ึนเพื่อตรวจสอบ
โครงสร้างและใหค้วามสนใจความเส่ียงของเครดิต รวมไปถึง รายงานความเส่ียงของประเทศ, สินเช่ือ, 
อุตสาหกรรมท่ีโดดเด่น และความสาํคญัของการใหค้ะแนน 

สาํหรับธุรกิจขายปลีก ธนาคารมีรูปแบบการอนุมติัท่ีดีเยีย่ม สาํหรับการตรวจสอบเงินกูล่้วงหนา้ 
ในขณะเดียวกนั  ธนาคารพฒันากระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมในปี 2017 เพื่อท่ีจะส่งเสริมการ
จดัการสินเช่ือหลงัการขายในส่วนของการตรวจสอบธุรกรรม 

1.3. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของเงินใหสิ้นเช่ือ คือความความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใหสิ้นเช่ือ การ
ลงทุน และการก่อภาระผกูพนั หรือทาํธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยการใหสิ้นเช่ือแก่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
หรืออุตสาหกรรมใดท่ีมีมูลค่าสูง ซ่ึงหากเกิดหน้ีสูญอาจส่งผลกระทบต่อสถานะและการดาํเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 

ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงจากการกระจุกตวัของเงินใหสิ้นเช่ือ โดยการควบคุมปริมาณการ
ใหสิ้นเช่ือแก่กลุ่มผูกู้ร้ายใหญ่และควบคุมไม่ใหมี้การอนุมติัสินเช่ือใหก้บัอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึงมากเกินไป ธนาคารสามารถควบคุมการกระจุกตวัของเงินใหสิ้นเช่ือแก่กลุ่มลูกคา้
รายใหญ่ได ้ โดยการจาํกดัการใหสิ้นเช่ือ การลงทุน การก่อภาระผกูพนั หรือทาํธุรกรรมท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยการใหสิ้นเช่ือแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือโครงใดโครงการหน่ึง ไม่ใหเ้กินกวา่ 25% ของ
เงินกองทุนทั้งส้ินทุกรายการรวมกนั นอกจากนั้น ธนาคารยงักาํหนดให ้ การอนุมติัวงเงินสินเช่ือแก่
ลูกหน้ีรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด ท่ีมียอดคงคา้งเกินกวา่ 10% ของเงินกองทุนทั้งส้ินทุกรายการ
รวมกนั มีปริมาณเกินกวา่ 3 เท่า ของเงินกองทุนทั้งส้ินของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงทั้ง 2 หลกัเกณฑเ์ป็นไป
ตามกฏเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในการควบคุมการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม ทางธนาคารไดก้าํหนดวงเงินการกูย้มืแก่
อุตสาหกรรมทั้งหลายใหอ้ยูใ่นความเสียหายท่ีสามารถรับมือไดห้ากเกิดเหตุการณ์รุนแรงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่ออุตสหกรรมบางประเภท 

ทั้งน้ีในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 การอนุมติัวงเงินสินเช่ือแก่ลูกหน้ีรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
ท่ีมียอดคงคา้งเกินกวา่ 10% ของเงินกองทุนทั้งส้ินทุกรายการรวมกนั แมว้า่การปล่อยกูใ้หแ้ก่ภาคการ
ผลิตและธุรกิจของทางธนาคารถือเป็นอตัราส่วนใหญ่ของสดัส่วนในการกูท้ ั้งหมด การกระจายความ
เส่ียงยงัถือวา่เหมาะสมต่อภาคอ่ืน ๆ โดยทางธนาคารจะมีการตรวจสอบการกูย้มืเป็นประจาํเพือ่ท่ีจะ
รักษาระดบัของการกระจายความเส่ียงใหเ้หมาะสม 
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2. ความเส่ียงด้านการตลาด 

2.1. ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงด้านการตลาด 

ความเส่ียงดา้นการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อสถาบนั
การเงินอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนทางดา้นราคาหรือมูลค่าในสถานะท่ีรวมถึง สินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ภาระผกูพนัท่ีสถาบนัการเงินมีอยู ่ โดยปัจจยัดา้นการตลาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือสถานะ
ดงักล่าวไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ราคาของตราสารทุนและสินคา้
โภคภณัฑ ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551) สาํหรับธนาคารฯ (“ธนาคาร”) ความเส่ียงดา้นการตลาด
สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากฐานะท่ีอยูใ่นบญัชีเพี่อการคา้และบญัชีเพื่อการธนาคาร โดยสถานะความเส่ียง
ในดา้นการซ้ือขายนั้นเกิดข้ึนจากการธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นหลกั ซ่ึงใชว้ิธี
มาตรฐาน (Standardized Approach) ในการคาํนวณความเส่ียงดา้นการตลาด 

ระบบการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาดของธนาคาร อยูภ่ายใตก้ารช้ีแนะและดูแลของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงทางดา้นการตลาดไดรั้บการจดัการภายใตข้อบเขตท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง ความสามารถในการติดตามความเส่ียง และความสามารถใน
การบริหารความเส่ียง อีกทั้งเพื่อใชใ้นการจดัสรรแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของเงินทุน ปรับลดความ
ไม่สอดคลอ้งและภาระความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนการบริหารความเส่ียงอยา่งเขม้งวด ทั้งน้ี 
ฝ่ายธุรกิจมีหนา้ท่ีในการกาํหนดขีดจาํกดัในการควบคุม ซ่ึงอยา่งไรกดี็ ตามแผนพฒันาธุรกิจอาจมีการ
ปรับเปล่ียนความรับผดิชอบของฝ่ายหอ้งคา้เงินหากมีความจาํเป็น 

2.2. การจัดสรรโครงสร้างและความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการธนาคารมีหนา้ท่ีในการอนุมติันโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้น
การตลาด และกาํหนดขีดจาํกดัของความเส่ียงดา้นการตลาด ฝ่ายหอ้งคา้ (Treasury Department) เป็น
หน่วยท่ีจะเป็นผูรั้บขีดจาํกดัของความเส่ียงดา้นการตลาด ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการติดตามและรายงานความ
เส่ียงดา้นการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัส่วนธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสร้างความเช่ือมัน่วา่ระดบัความ
เส่ียงดา้นการตลาดยงัอยูใ่นขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ี้ถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร ฝ่าย
บญัชีและเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกบัฝ่ายบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีในการนาํนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดา้นการตลาดมาปรับใช ้ อีกทั้งการระบุความเส่ียง การช้ีวดัความเส่ียง การติดตาม การ
ควบคุม และการรายงานผลความเส่ียงดา้นการตลาด 

2.3. ขอบเขตและลกัษณะของการช้ีวดัความเส่ียง การติดตาม และระบบการรายงานผล 
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ในการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาด มีเคร่ืองมือหลายประเภทสาํหรับงานท่ีต่างกนั อนัประกอบไป
ดว้ย  

 ฝ่ายหอ้งคา้เงิน (Treasury Department)   ในฐานะระบบงานส่วนหนา้ มีเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ 
ระบบ Thomson Reuter eikon และระบบ Murex 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงในฐานะระบบงานส่วนกลาง มีเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ ระบบ Murex 

 ฝ่ายบญัชีและเทคโนโลยสีารสนเทศในฐานะระบบงานส่วนหลงั มีเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ ระบบ 
Murex 

Mark-to-Market หรือการประเมินมูลค่าตราสารทางการเงินหรือการลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม เป็น
เคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาํหรับการติดตามและควบคุมความเส่ียงแบบรายวนั โดยในกรณีทัว่ไปขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งจะถูกอา้งอิงมาจากตลาดโดยตรง โดยธนาคารรับรองวา่ขั้นตอนโดยรวมในการรวบรวม
ขอ้มูลนั้นเป็นอิสระจากระบบงานส่วนหนา้เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการขดักนัของผลประโยชนห์รือ
ปัญหาดา้นการดดัแปลงขอ้มูล 

ธนาคารใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการทาํธุรกรรมใหส้อดคลอ้งกบัผลการอนุมติัวงเงินสินเช่ือต่อ
คู่สญัญาของบริษทัแม่ โดยจะอนุญาตใหลู้กคา้สามารถทาํธุรกรรมภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัและ
ภายใตห้ลกัประกนัเท่านั้น 

2.4. นโยบายการบริหารและควบคุมความเส่ียง 

ในปัจจุบนัดว้ยขนาดและขอบเขตของธนาคาร ความเส่ียงดา้นการตลาดท่ีเกิดข้ึนมีจาํนวนไม่มาก 
และดว้ยการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดท่ีเขม้งวด สมเหตุสมผลและเช่ือถือได ้ ทาํใหค้วามเส่ียงดา้น
การตลาดของธนาคารอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่าและสามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การท่ีธนาคารมีความเส่ียงดา้นการตลาดอยูใ่นวงจาํกดันั้น ทาํใหธ้นาคารสามารถคงไวซ่ึ้งฐานะเงินตรา
ต่างประเทศใหอ้ยูภ่ายใตเ้พดานความเส่ียงท่ีกาํหนดได ้ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตาม
มูลค่าฐานะ การดาํเนินการเพื่อควบคุมการทาํธุรกรรมผลิตภณัฑต์ราสารอนุพนัธ์ การดาํเนินการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ รวมทั้งการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียตามความจาํเป็นและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชเ้งินทุนอีกดว้ย 

2.5. แนวทางการกาํหนดเพดานความเส่ียง 

ปัจจุบนั ความเส่ียงดา้นการตลาดของ ธนาคารมีเพียงความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และเพื่อให้
ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นไปตามกลไกการควบคุมท่ีเขม้งวด ธนาคารจึงมีนโยบายการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดยอาศยัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงท่ีกาํหนด 
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อนัประกอบไปดว้ย (1) เพดานความเส่ียงกบัคู่สญัญา (2) เพดานความเส่ียงของเงินตราต่างประเทศ ณ 
ส้ินวนั (3) เพดานกาํไร/ขาดทุน (4) เพดานของมูลค่า Portfolio เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย 
PVBP  

สาํหรับความปลอดภยัของการลงทุน(พนัธบตัร) พนัธบตัรถูกซ้ือจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
มีจุดประสงคเ์ฉพาะ เคร่ืองมือทางความเส่ียง ประกอบดว้ย VAR, PVBP และระยะเวลาถูกใชเ้พื่อ
ตรวจสอบการเคล่ือนไหวของราคาพธับตัร เคร่ืองมือทางความเส่ียงเหล่าน้ีถูกตรวจสอบรายวนัและ
รายงานถึงธนาคารและคณะกรรมการ บริษทัเป็นรายเดือนและไตรมาส ตามลาํดบั 

2.6. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพือ่การธนาคารเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียอนัจะมีผลในทางลบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนาคาร  ความเส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึนจากความ
ไม่สอดคลอ้งกบัระหวา่งระยะเวลาคงเหลือ หรือระยะเวลาในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ของ
รายการทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้งของ
ระยะเวลาคงเหลือ หรือระยะเวลาในการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ดงักล่าว  เป็นส่วนหน่ึงภายใต้
กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแนวนโยบายการบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร 

3. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

3.1. กระบวนการบริหารความเส่ียง  

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่เพียงพอหรือความผดิพลาดของ
กระบวนการภายใน บุคลากร ระบบ หรือจากปัจจยัภายนอก รวมถึงความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย ทั้งน้ี
ไม่นบัรวมความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์และความเส่ียงทางดา้นช่ือเสียงท่ีจะกล่าวในลาํดบัต่อไป ดงันั้น 
ธนาคารฯ จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ แนวทางการระบุปัจจยัเส่ียง
และประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การนาํเคร่ืองมือวดัความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ การจดัชั้นความเส่ียงท่ีชดัเจน หลกัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โครงสร้าง
องคก์รสาํหรับการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และระบบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

ธนาคารฯ มีขั้นตอนในการระบุปัจจยัเส่ียงและประเมิณความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
การระบุปัจจยัเส่ียงและทาํความเขา้ใจขอบเขตธุรกิจและกระบวนการปฏิบติังาน การระบุปัจจยัเส่ียง
และประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป การระบุปัจจยัเส่ียงและประเมินความเพยีงพอและ
ประสิทธิภาพในการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป การระบุปัจจยัเส่ียงและประเมินความเส่ียง
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ท่ียงัเหลืออยู ่ การกาํหนดการยอมรับความเส่ียงท่ียงัเหลืออยู ่ การกาํหนดแผนการแกไ้ขสาํหรับความ
เส่ียงท่ียงัเหลืออยูท่ี่ไม่สามารถยอมรับได ้ การติดตามและรายงานความเส่ียงท่ียงัเหลือท่ีสามารถ
ยอมรับได ้

3.2. การจัดสรรโครงสร้างและความรับผดิชอบ 

พนกังานทุกคนของแต่ละฝ่ายงานมีหนา้ท่ีในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุน
การพฒันาของธุรกิจ ธนาคารไดมี้การปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการติดตามการพฒันาศกัยภาพเป็นรายวนัทั้งในระดบัฝ่าย
งานและระดบัผูป้ฏิบติังาน  

 ฝ่ายบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึง
รวมถึงการใหค้าํแนะนาํ การสอบทาน การติดตาม และการประเมินผลงานดา้นการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ 

3.3. ขอบเขตการช้ีวดัความเส่ียง การติดตาม และระบบการรายงานผล 

ธนาคารมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการช้ีวดัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและการควบคุม ซ่ึง
ครอบคลุมความเส่ียงดา้นปฏิบติัการหลกัๆภายในธนาคาร ทั้งน้ีแต่ละฝ่ายงานควรติดตามการบริหาร
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของฝ่ายงานตนเองใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางท่ีจดัทาํข้ึน ธนาคาร
มีกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุ ซ่ึง
ความเส่ียงดงักล่าวทั้งหมดจะตอ้งถูกรายงานและตอ้งมีการดาํเนินการแกไ้ขใหท้นัเวลา  

 เคร่ืองมือท่ีธนาคารใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการประกอบดว้ย KRI การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลท่ีอาจจะสูญหายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการระบุปัจจยัเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การประเมิน
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการติดตามความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ นอกจากนั้นธนาคารยงัมีการ
กาํหนดกรอบของระบบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีชดัเจน พร้อมทั้งปรับปรุงการส่ือสาร
และการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของขอ้มูลการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการภายในธนาคาร  

 ทางธนาคารไดใ้ชว้ิธีการกาํกบัดูแลความเส่ียงแบบกลุ่มและระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อกาํกบั
ดูแลความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ณ เวลานั้น ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่ ความ
ประพฤติของบุคลากร รวมถึงการระบุความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถานการณ์แจง้เตือนการ
ช้ีวดัความเส่ียง 

4. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  หมายถึง ความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัต่าง ๆ เม่ือครบกาํหนดได ้  เน่ืองจากไม่สามารถจดัหาเงินทุนเพยีงพอตามความตอ้งการภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  และมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม  และ/หรือ  ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ป็นเงินสด  ซ่ึง
อาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

ธนาคารจดัใหมี้การประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะมี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ  ภายใตข้อบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) ดา้นตน้ทุน
การจดัการท่ีเหมาะสม  ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) ทั้งใน
ภาวะปกติ (Normal Situation) และภาวะวิกฤต (Crisis Situation)  รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤตสภาพ
คล่องทั้ง 3 กรณี  ไดแ้ก่  กรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องเฉพาะกบัตวัธนาคารเอง (Bank’specific Liquidity 
Crisis)  กรณีเกิดวกิฤตจากสถาบนัการเงินอ่ืน(Market-wide Liquidity Crisis)   และกรณีเกิดวกิฤตพร้อมกนั
ทั้งสถาบนัการเงิน(Combination Liquidity Crisis)  ธนาคารยงัจดัใหมี้แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง (Business Contingency Plan) เพื่อบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ทั้งน้ีไดมี้
การทดสอบแผนอยา่งตํ่าปีละคร้ัง  นอกจากนั้น  ธนาคารยงับริหารความเส่ียงดา้นสถาพคล่องตามเกณฑ ์
Basel III  ทั้งในส่วนของ Liquidity Coverage Ratio (LCR)  และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)   

สาํหรับการติดตามควบคุมเก่ียวกบัอตัราส่วนสภาพคล่อง Liquidity Coverage (LCR)  ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2559   ทั้งน้ี  ธนาคารไดรั้กษา LCR ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 80% ในปี 2560 

5. มาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

5.1. อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ความเส่ียงของอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียงครอบคุมประเภท ปริมาณ และ
มูลค่าของทรัพยสิ์นรวมถึงความสามารถในการแสวงหาผลกาํไรของธนาคาร ในช่วงเวลาท่ีเกิดภาวะ
วิกฤตในระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจและความเส่ียงจากระบบการเงิน  มูลค่าทรัพยสิ์นของ
ธนาคารรวมถึงตน้ทุนจะถูกลดลง โดยทาํใหเ้กิดสินทรัพยเ์ส่ียงเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผลกาํไรของธนาคาร
รวมถึงมูลค่าของเงินตน้กจ็ะถูกลดลงไปดว้ย ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมด
ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

ธนาคารมุ่งพฒันาและสร้างเสริมใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความสามารถหลกัขององคก์ร ดว้ย
การกาํหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ธนาคารสามารถ
บริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจใหเ้ติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้าํหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการตามหลกัการท่ี 2 
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ Basel II มาใชก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยเนน้ใหธ้นาคารพาณิชยมี์
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี และมีกระบวนการประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัทุกดา้นจากการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดของธนาคารภายใตก้ระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายในของตนเอง (ICAAP) นอกจากน้ี หลกัการท่ี 2 ยงัเนน้ถึงบทบาท
ของผูก้าํกบัดูแลในการตรวจสอบ และประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน และระบบการบริหาร
ความเส่ียงของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง ตลอดจนดาํเนินมาตรการกบัธนาคารพาณิชยท่ี์มีปัญหาได้
อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

วิธี SA เป็นวิธีการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงแบบง่าย ของหลกัการท่ี 1 (Pillar 1)1 การดาํรง
เงินกองทุนขั้นตํ่า (หรือ Minimum Capital Requirement) โดยกาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยต์อ้งดาํรง
เงินกองทุนไม่ตํ่ากวา่ระดบัท่ีกาํหนด เพื่อรองรับความเส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(2) ความเส่ียงดา้นตลาด และ (3) ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑจ์าก Basel II 
ไปเป็น Basel III ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นตน้มา ไม่ไดส่้งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการ
คาํนวณความเพียงพอของเงินกองทุน 

5.2. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ ท่ีอาจมีต่อรายได ้ตน้ทุนรวมถึงความสามารถในการ
เติบโตของธนาคาร เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยทุธ์ แผนดาํเนินงานและการนาํไป
ปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความ
เส่ียงจากปัจจยัภายนอก และความเส่ียงจากปัจจยัภายใน  

ทางแบงคไ์ดมี้นโยบายการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ แผนการดาํเนินการ การประเมินผลและการแกไ้ข 

ACD มีหนา้ท่ีในการเตรียมเอกสารรวมถึงภาพรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดเพ่ือรายงานใหก้บั ALCO ใน
แต่ละไตรมาส 

ทั้งน้ีไดมี้การประสานงานกนัระหวา่งบริษทัแม่และระบบการเงินธนาคาร โดยท่ีบริษทัแม่สามารถ
แทรกแซงขอ้มูลของระบบการเงินธนาคารไดเ้ม่ือมีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูล ทั้งน้ีสมรรถภาพในเชิง
ธุรกิจของธนาคารจะถูกรายงานต่อบริษทัแม่ของในแต่ละปี 

ทางธนาคารได้มีการว่าจ้างบุคคลให้คาํปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์และแผนในการปฎิบติั 
รวมถึงวา่จา้งฝ่ายบุคคลและองคก์รท่ีเขา้มาควบคุมในเร่ืองของ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 



34 ปัจจัยความเส่ียงและบริหารความเส่ียง 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

5.3. ความเส่ียงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ธนาคารไดจ้ดัใหมี้การนาํหลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 3 ระดบั มาใชเ้พือ่ธรรมาภิบาล
ดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเส่ียงทางเทคโนโลยสีารสนเทศมีอยู่
ใน ทุกธุรกิจและการปฎิบติังานของธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและบรรเทาความเส่ียง
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารไดจ้ดัใหมี้การกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการบริหาร
จดัการความเส่ียงทางเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมไปถึงทุกฝ่าย
งานและสาขา ตามมาดว้ยนโยบายการบริหาร จดัการความเส่ียงทางเทคโนโลย ี    ธนาคารไดจ้ดัใหมี้
การจาํแนกประเภทของการบริหารจดัการความเส่ียงออกเป็นหลายมุมมอง ไดแ้ก่ ธรรมาภิบาล ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การใหมี้การบริหาร
จดัการการเขา้รหสัขอ้มูล การบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยัทางกายภาพ
และ บุคลากร  การบริหารจดัการ การเปล่ียนแปลง และพฒันาระบบ การดาํเนินการของขอ้มูล การ
ส่ือสารของเครือข่าย การบริหาร จดัการ ผูใ้หบ้ริการ  การควบคุมความมัน่คง ปลอดภยัทางไซเบอร์ 
และอ่ืน ๆ ธนาคารไดจ้ดัใหมี้ขั้นตอนการบริหารจดัการ ความเส่ียงเพื่อระบุ ประเมิน ติดตาม และ
รายงาน ความเส่ียงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.4. ความเส่ียงทางด้านช่ือเสียง 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ ท่ีอาจมีต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ อนัสืบเน่ืองมาจาก
แนวปฏิบติัทางธุรกิจ การควบคุมโดยภาครัฐสถานะการดาํเนินงานกองทุนและสภาพคล่องรวมทั้ง
ผลกระทบในทางออ้มอนัเกิดจากภาพลกัษณ์ของธนาคาร ความเส่ียงต่อช่ือเสียง ในท่ีน้ีคือ ความเส่ียง
ดา้นตราสารอนุพนัธ์ อา้งถึงความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบและการสูญเสียภาพลกัษณ์ของธนาคาร
และช่ือเสียงท่ีมีผลมาจากความสนใจของส่ือหรือข่าวดา้นลบครอบคลุมไปถึง กลุ่มทางธนาคาร โดยมา
จากการดาํเนินธุรกิจ, การบริหาร, และพฤติกรรมอ่ืนๆ หรือ เหตุการณ์จากภายนอก ท่ีเก่ียวกบัธนาคาร 
ความเส่ียงจากสาธารณะ (เช่น ลูกคา้, พนัธมิตรทางธุรกิจ, ผูล้งทุน, หน่วยงานกาํกบัดูแล) จะทาํใหม้อง
ธนาคารในดา้นลบหรือเสียความเช่ือมัน่ต่อธนาคาร และทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินทุนของ
ธนาคาร ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงดา้นช่ือเสียงมาจากความไม่สอดคลอ้งของจรรยาบรรณ, ความ
คาดหวงัของสงัคม, มาตรฐานการใหบ้ริการ ,การฝ่าฝืนขอ้ตกลง, การบริการลูกคา้ท่ีแย ่และอ่ืนๆ  

ธนาคารจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดระดบัความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 
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6. มาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

สถาบนัการเงินในประเทศไทยมีหนา้ท่ีและจรรยาบรรณในการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2542 ซ่ึงหมายถึงสถาบนัการเงินตอ้งมีมาตราการ
ในการบริหารความเส่ียงเร่ืองของการฟอกเงินอยา่งเป็นระบบระเบียบเพื่อป้องกนัมิใหธ้นาคารเป็นแหล่ง
ฟอกเงินและสนบัสนุนเสน้ทางการเงินใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิ ในขณะเดียวกนัธนาคารยงัตอ้งมีมาตรการ
ในการจดัการบริหารความเส่ียงหรือนโยบายดา้นการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ธนาคารฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว โดยมีการจดัทาํนโยบายบายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบาย
การรู้จกัตวัตนลูกคา้และพิสูจน์ทราบลูกคา้เพื่อบริหารความเส่ียง และปฎิบติัตามกฎหมายดงักล่าวอยา่ง
เคร่งครัด อน่ึงทางธนาคารมีการปรับใชน้โยบายท่ีเขม้กวา่จากการกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศจีน 
ฮ่องกง (โฮลด้ิง) จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา 
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ผลการดําเนินงาน 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) รายงานผลประกอบการปี 2560 หลงัตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอิสระ  มี
กาํไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจาํนวนเงิน 76 ลา้นบาท   เพิ่มข้ึน 50 ลา้นบาทหรือร้อยละ 192.31 จากจาํนวน 26 
ลา้นในปี 2559 

หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ 2560 2559 อตัราการ

เปลีย่นแปลง% 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 629 287 119.16 
รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียสุทธิ 310 320 (3.13) 
รายได้รวมจากการดําเนินงาน 939 607 54.70 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 712 624 14.10 
กาํไรก่อนหักเงินสํารองหนีส้งสัยจะสูญ 227 (17) (1,425.29) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 131 (51) (356.86) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 96 34 182.35 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20 8 150.00 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 76 26 192.31 

 
ส้ินสุดปี 2560 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนาคารมีจาํนวน 629 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 119.16 จากปีท่ี

แลว้จาํนวน 287 ลา้นบาท   ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของส่วนต่างดอกเบ้ีย   รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียสุทธิมี
จาํนวน 310 ลา้นบาท   ธนาคารมีกาํไรก่อนหกัเงินสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 227 ลา้นบาท   และธนาคารได้
ตั้งเพิ่มรายการสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 131 ลา้นบาท  

ส้ินสุดปี 2560 ธนาคารมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20 ลา้นบาท   ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลท่ีพึงจ่ายสรรพากรจาํนวน 34 ลา้นบาท และรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกระทบค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดป้ระจาํปีลดลงจาํนวน 14 ลา้นบาท   

ส้ินสุดปี 2560 ธนาคารมีกาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.08 บาท 
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ฐานะทางการเงิน 

รายการสําคญัในงบดุล          ยอดส้ินปี  
ของ 2560   

          ยอดส้ิน
ปี ของ 2559   

อตัราการ
เปลีย่นแปลง% 

สินทรัพยร์วม 45,933 43,949 4.51 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีหลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี 31,014 21,652 43.24 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในดา้นสินทรัพย ์
หลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี                                                   

 
11,199 

 
18,465 

 
(39.35) 

หน้ีสินรวม 35,851 33,947 5.61 
เงินรับฝาก 21,204 21,996 (3.60) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในดา้นหน้ีสิน 11,261 10,907 3.25 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,082 10,002 0.80 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ธนาคารมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 45,933 ลา้นบาทซ่ึงลดลงร้อยละ 4.51 จาก
สินทรัพยร์วมปีก่อน   เงินใหสิ้นเช่ือหลงัหกัเงินไดร้อการตดับญัชีมีจาํนวนเงิน 31,014 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนร้อยละ 
43.24 จากเงินใหสิ้นเช่ือปีท่ีแลว้  สาํหรับเงินใหกู้ย้มืในบญัชีระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 11,199 ลา้น
บาท  ลดลงร้อยละ 39.35 เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ธนาคารมีหน้ีสินทั้งหมดจาํนวน 35,851 ลา้นบาท   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.61  จาก
หน้ีสินรวมปีก่อน   เงินรับฝากมียอดจาํนวน 21,204 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 3.60 จากปีท่ีแลว้  เงินกูย้ืมใน
ระหว่างสถาบนัการเงินและตลาดเงินมีจาํนวน 11,261ลา้นบาท  ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.25  เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ิน
ปี 2559 

ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ธนาคารมีส่วนของเจา้ของจาํนวน 10,082 ลา้นบาท   ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.80 
เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2559 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ธนาคารมียอดเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพจาํนวน 789 ลา้นบาท   อตัราส่วน
สาํหรับสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม และอตัราส่วนสาํหรับสินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัเงินสาํรองค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมหลงัหกัเงินสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพมี
ดงัต่อไปน้ี 
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รัอยละ(%) 
อตัราทางการเงินท่ีสาํคญั 2560 2559 

อตัราส่วนสาํหรับสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม                    2.22 3.60 
อตัราส่วนสาํหรับสินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัเงินสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อ  
เงินใหสิ้นเช่ือรวมหลงัหกัเงินสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

1.36 2.39 

ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายจาํนวน 12,275 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 
1 จาํนวน 9,949 ลา้นบาทและเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 2,326 ลา้นบาทตามลาํดบั  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 33.96 

รัอยละ(%) 
อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 2560            2559 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง                                                        27.53 37.78 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง                                                         
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง       

6.43 
33.96       

- 
37.78 

 

การได้ถูกจัดอนัดับเครดิต 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560  บริษทั ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) ประกาศใหอ้นัดบัเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาว(National Long-Term Rating) แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (BOCT) ท่ี
‘AAA(tha)’ แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพและอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะส้ันท่ี ‘F1+(tha)’ 
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ธนาคารไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอนัเป็นรากฐาน
ของการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ของธนาคาร รวมทั้งการรักษาภาพพจน์ของ
เครือธนาคารแห่งประเทศจีนให้ดาํรงอยู่ต่อไป อีกทั้งทางธนาคารมีความพยายามท่ีจะทาํการเผยแพร่และ
ส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รในดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงธนาคารไดท้าํการวางโครงสร้าง
องคก์ร จดัทาํคู่มือในการปฏิบติังาน และรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลท่ีดี และธนาคารดาํเนินธุรกิจให้อยูภ่ายใต้
ระบอบกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

ในการรักษาภาพพจน์ของเครือธนาคารแห่งประเทศจีนนั้ นส่งผลทําให้ธนาคารมีจุดยืนอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการธนาคารของประเทศไทยและไดบ้รรลุเป้าหมายตามแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีธนาคารไดต้ั้งเป้าไว ้
ธนาคารไดด้าํเนินธุรกิจตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากน้ีทางคณะกรรมการธนาคารไดก้าํกบัดูแลการ
ปฏิบติังานของธนาคารโดยตระหนกัถึงการบริการจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายในอนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํให้บรรลุการกํากับดูแลท่ีดี ดังนั้ นทางคณะกรรมการธนาคารได้ก่อตั้ งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลและกาํกบัดูแลดา้นการปฏิบติังานของธนาคารในแต่ละส่วนงาน โดยไดท้าํการคดั
สรรผู ้เ ช่ียวชาญเข้าร่วมในคณะกรรมการต่าง  ๆ  โดยทําหน้าท่ีคัดกรองเน้ือหาสาระและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะบริหารธนาคาร ซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ นั้นประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการชุดท่ีไดก้ล่าวมามีหนา้ท่ีรายงานความคืบหนา้การจดัการต่อคณะกรรมการธนาคารอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการธนาคาร 

วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามกฎหมายซ่ึงว่าดว้ยสิทธิในการดาํเนินธุรกิจธนาคาร และมีความ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธนาคาร อนัไดแ้ก่  ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนักงานธนาคาร ผูใ้ห้บริการ และ
สาธารณชน 

ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการปฎิบติังานทัว่ไปของทางธนาคาร และทางคณะกรรมการมีบทบาทใน
การกาํกบัดูแลผูบ้ริหารเพื่อให้มัน่ใจไดถึ้งการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์อนัสูงสุดต่อธนาคารและผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียกบัธนาคาร โดยการดาํเนินงานในการพฒันาการกาํกบัดูแลทางดา้นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของธนาคาร 

องค์ประกอบ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ดงัมีรายช่ือ
ต่อไปน้ี 



40 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

คุณ หล่ี จ่ิวจง้*                     ประธานกรรมการธนาคาร 

คุณ จาง เหลย*                        กรรมการระดบัสูง 

คุณหล่ี เฟิง*    กรรมการระดบัสูง 

คุณ หล่ี จุน                          กรรมการระดบัสูง 

คุณ หว ูหลิน                       กรรมการระดบัสูง 

คุณ หลิว กุย้เจิน                       กรรมการระดบัสูง 

คุณ กฤช ฟอลเลต็   กรรมการอิสระ 

คุณ ฉตัรชยั วีระเมธีกลุ           กรรมการอิสระ 

คุณ ชยัยทุธ สุทธิธนากร  กรรมการอิสระ 

*คุณเฉิง จุงไดอ้อกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 โดยมีคุณหลี จ่ิวจง้ ไดรั้บ
การเลือกจากคณะกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และ คุณจาง เหลยไดอ้อกจากการ
ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูจ้ดัการใหญ่ สาขาประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 โดยมี
คุณหล่ี เฟิง ดาํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

ในการประชุมสามญัประจาํปี ใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดออกจากตาํแหน่ง 
ถา้จาํนวนท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลก้บั 1 ใน 3ท่ีสุด  ในทุกๆ ปีถดัไป ให้
กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจรับ
เลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้นั้นทางคณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ในการ
ควบคุมและกาํกบัดูแลการบริหารและการปฏิบติัของธนาคารเพ่ือให้มัน่ไดใ้จว่าธุรกิจและกิจการภายในดาํเนิน
ไปอยา่งเท่ียงธรรม โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเพื่อผลประโยชน์อนัสูงสุด
ของธนาคาร โดยทัว่ไปแลว้ทางคณะกรรมการมีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการกาํหนดนโยบายของธนาคาร 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่กระบวนการบริหารเป็นไปอยา่งเหมาะสม และการกาํกบัดูแลระบบการตรวจสอบและสอบทาน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. กาํหนดทิศทางโดยรวมและวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของธนาคาร พิจารณาและอนุมติันโยบายและ
ทิศทางของการดําเนินงานของธนาคารท่ีนําเสนอโดยคณะผูบ้ริหาร และทาํให้แน่ใจว่าการ
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ดาํเนินงานนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของธนาคาร
และผูถื้อหุน้ 

2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจสําหรับ
กรรมการ บุคคลท่ีมีอาํนาจบริหาร และพนกังาน 

3. กาํกับดูแลการจดัการของการกาํหนดนโยบายของทางธนาคาร มาตรการและการควบคุมการ
จดัการความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงอย่างนอ้ยควรมีการจดัการความเส่ียงในดา้นสินเช่ือ ดา้นตลาด 
ดา้นการลงทุน ดา้นสภาพคล่อง ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นช่ือเสียง ดา้นกฎหมาย และดา้นกลยุทธ์ 
ทั้งน้ีทางคณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีอนุมติันโยบายต่าง ๆ นอกจากน้ีทางคณะกรรมการตอ้งสอบ
ทานกลยทุธ์ของการปฏิบติังานจริงและนโยบายต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

4. สอบทานการปฏิบติังานของธนาคารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อกาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหาร
ไดป้ฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ และนโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติัไว ้

5. กาํกบัดูแลดา้นความสามารถในการจดัการของธนาคาร รวมทั้งการกาํกบัดูแลการแต่งตั้งและมอบ
อาํนาจในการจดัการใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

6. กาํกบัดูแลหน่วยงานดา้นระบบของการควบคุมภายในและการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ 

7. กาํกบัดูแลผูบ้ริหารในการนาํเสนอประเด็นอนัเป็นสาระสาํคญัทางดา้นการเงินต่อคณะกรรมการ 
และกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอจากผูบ้ริหารในการดาํเนินการตามอาํนาจ
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. กาํกับดูแลให้ทางธนาคารอยู่ภายใตก้รอบของนโยบายของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือและการ
ลงทุนกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบัทางธนาคาร 

9. สอบทานและอนุมติัการนาํเสนอการขออนุมติัสินเช่ือทั้งหมดท่ีวงเงินเกินอาํนาจการอนุมติัของ
ประธานคณะกรรมการบริหารท่ีไดก้าํหนดไว ้

10. กาํกบัดูแลการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจการบริหาร   และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
โดยเฉพาะสัดส่วนหรือจาํนวนของกรรมการอิสระภายในคณะกรรมการธนาคารท่ียงัคงดาํรง
ตาํแหน่ง 

11. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ความความเหมาะสมและความ
จาํเป็นของทางธนาคารเพ่ือให้การกาํกบัดูแลระบบการจดัการนั้นสอดคลอ้งตามนโยบายท่ีไดรั้บ
การอนุมติัไว ้
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12. พิจารณาและอนุมติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ การปรับเปล่ียน
องค์ประกอบ  รวมทั้ งการเปล่ียนแปลงอันเป็นนัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการยอ่ยต่าง ๆ 

13. จดัให้มีกระบวนการนาํส่งหนงัสือรายงานขอ้สังเกตจากผูต้รวจสอบบญัชีทั้งภายในและภายนอก
ต่อคณะกรรมการธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงทางคณะกรรมการตอ้งไดรั้บหนังสือ
ดงักล่าวภายในระยะเวลา 4 เดือนนบัหลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาทางบญัชี ถา้ทางคณะกรรมการ
ไดรั้บหนงัสือล่าชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด   ผูบ้ริหารจะตอ้งช้ีแจงสาเหตุการล่าชา้ดว้ย 

14. กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของการประชุมคณะกรรมการท่ีจดัข้ึนในแต่
ละปี 

คณะกรรมการบริหาร  

วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารก็เพื่อกาํกบัดูแลการดาํเนินงานโดยทัว่ไปของทาง
ธนาคาร รวมถึงการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงทางคณะผูบ้ริหารมี
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานผลการจดัการท่ีมีนยัสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังถดัไป 

องค์ประกอบ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการธนาคารจาํนวน 4 ท่าน สาํหรับระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง
จะเท่ากบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงหากคณะกรรมการธนาคาร
ไดก้าํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

หลกัสาํคญัของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารคือการบริหารงานของธนาคารให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ นโยบาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของธนาคาร   คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจท่ีจะบริหาร
และจดัการการดาํเนินงานของธนาคาร   พร้อมทั้งมีหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทศัน์ และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของธนาคาร รวมถึงมีแนวทางการจดัการท่ี
สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัของธนาคาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

วตัถุประสงค์  
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คณะกรรมการตรวจสอบ คือหน่ึงในคณะกรรมการชุดยอ่ยของคณะกรรมการธนาคาร  มีวตัถุประสงคก์าร
จดัตั้ งเพื่อการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการกาํกับดูแลสอดส่องการทาํงานของธนาคาร ในด้าน
ดงัต่อไปน้ี  

1. ความสมบูรณ์ของรายงานขอ้มูลทางการเงินและขั้นตอนการทาํรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน 

2. ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบภายใน 

3. การแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายนอก และการประเมินคุณสมบติั ความเป็นอิสระ และการดาํเนินงาน
ของผูต้รวจสอบภายนอก 

4. การทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม และตรวจสอบรายงานขอ้มูลทางการเงินประจาํปีของ
ธนาคาร 

5. ปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชี กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงิน  และ 

6. ปรับปรุงกรอบธรรมาภิบาลของธนาคาร 

การทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นคือการกาํกบัดูแล  ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีในการเตรียมขอ้มูล 
นําเสนอและในความสมบูรณ์ของรายงานทางการเงิน ผูต้รวจสอบภายนอกมีหน้าท่ีในการวางแผนและ
ดาํเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจาํปีของธนาคารและสอบทานรายงานทางการเงินรายคร่ึงปี และ
จดัทาํผลการเงินรายไตรมาสตามท่ีตกลงกนั โดยฝ่ายบริหารและผูต้รวจสอบภายนอกมีหนา้ท่ีในการรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารและต่อผูถื้อหุน้ของธนาคาร 

องค์ประกอบและระยะเวลาดํารงตําแหน่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จาํนวน 3 ท่าน กรรมการของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์และหรือ คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งมีความรู้
ความสามารถท่ีเพียงพอและมีประสบการณ์ในดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
กาํหนด 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. สอบทานและกาํกบัดูแลความมีประสิทธิภาพของขั้นตอนการรายงานทางการเงิน 
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2. สอบทานและประเมินผลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนสามารถ
เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนเป็นอยา่งดี 

3. สอบทานรายงานท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบภายนอก พร้อมทั้งผลตอบ
รับจากฝ่ายบริหารถึงขอ้บกพร่องท่ีพบเห็นในระบบการควบคุมภายใน 

4. สอบทานปัญหาท่ีสาํคญัในรายงานทางบญัชีและทางการเงินท่ีเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผูต้รวจสอบภายนอก 

5. สอบทานรายงานจากหน่วยงานกาํกับดูแลภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายหรือการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อจุดยืนทางการเงินและช่ือเสียงของธนาคาร และ
ดูแลให้มีการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นอยา่งเหมาะสม และมีการแจง้ผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัเหล่าน้ีใน
รายงานทางการเงิน 

6. รายงานธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การฉ้อโกง การทุจริต ความลม้เหลวของการ
ควบคุมภายใน และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจุดยืน
ทางการเงิน หรือต่อการดาํเนินงานตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนๆกาํหนด ต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ข 

7. รายงานเพื่อแจ้งความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร และเพื่อให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบเร่ืองต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อสถานะทาง
การเงินของธนาคาร หรือการดาํเนินงานทางธุรกิจและเพื่อใหไ้ดค้าํแนะนาํท่ีเหมาะสม 

8. ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกรอบธรรมาภิบาลของธนาคาร (ซ่ึงรวมถึงบทบาทและ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ ตามท่ีสมควร) เพื่อใหร้ายงานทางการเงิน การบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานของหลกัธรรมาภิบาล 

9. พิจารณา คดัเลือก และนาํเสนอการแต่งตั้งผูต้รวจสอบของธนาคาร รวมทั้งค่าตอบแทนของผู ้
ตรวจสอบของธนาคาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วตัถุประสงค์ 

ในการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะคอยปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้ง
ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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กรรมการจะตอ้งมีความรู้ในดา้นการเงินและการธนาคาร รวมถึงการดาํเนินงานดา้นบริหารความเส่ียง 
และกระบวนการควบคุมของธนาคาร 

องค์ประกอบและระยะเวลาดํารงตําแหน่ง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 6 ท่าน โดยมาจากกรรมการธนาคาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียง และผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ก่อให้เกิดคณะกรรมการท่ีสามารถกํากับดูแลการบริหารงานและในการบริหารความเส่ียงโดย
ครอบคลุมความเส่ียงในดา้นต่าง ๆอยา่งรอบดา้นของทางธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาการบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม โดยนโยบายตอ้งครอบคลุมความเส่ียงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ ดา้น

สภาพคล่อง ดา้นตลาด ดา้นการปฏิบติังาน หรือความเส่ียงอ่ืนท่ีมีโอกาสจะส่งผลกระทบอยา่งเป็น

นยัสาํคญัต่อธนาคารความเส่ียงท่ีสสาํคญัอ่ืนๆของธนาคาร    

2. กาํหนดกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงสามารถช้ีวดั ติดตามผล และรักษาให้

อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถยอมรับได ้

3. พิจารณาอนุมติัแบบจาํลองความเส่ียง 

4. ควบคุม ติดตาม วดัผลปัจจยัเส่ียงของธนาคาร และสามารถกาํกบัดูแลธนาคาร รวมถึงสาขาต่าง ๆ 

มีการปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเส่ียงของธนาคาร และขอ้ปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยอยา่งเคร่งครัด 

5. สอบทานนโยบายความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซ่ึง

รวมถึงประสิทธิภาพของระบบ ตลอดจนการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

6.  รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงการปฏิบติังาน

เพื่อใหส้อดคลอ้งตามท่ีกลยทุธ์และนโยบายกาํหนดไว ้
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สรุปผลการประชุมทีจั่ดโดยคณะกรรมการธนาคารและธนาคารในปี 2560 

การประชุมในปี 2560 
คณะกรรมการ

ธนาคาร 
คณะผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคร้ังทีป่ระขุม 5 13 6 7 

คุณเฉิง จุน 0 - - - 

คุณหล่ี จ่ิวจง้ 2 - - - 

คุณจาง เหลย* 5 13 3 - 

คุณหล่ี จุน 4 13 6 - 

คุณหว ูหลิน 5 13 3 - 

คุณหลิว กุย้เจิน 3 13 3 - 

คุณกฤช ฟอลเลต็ 5 - - 7 

คุณฉตัรชยั วีระเมธีกลุ 5 - - 7 

คุณชยัยทุธ สุทธิธนากร 5 - - 7 
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จํานวนครั้งทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ 1,200,000

จํานวนครง้ทีจั่ดประชมุคณะกรรมการธนาคารและคระกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 12
XจํานวนเดอืนX )( 80,000

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2560 

กรรมการอสิระ : กรรมการอิสระแต่ละท่านจะไดค่้าตอบแทนรายละ 80,000 ต่อเดือน ซ่ึงจ่ายใหปี้ละคร้ังทุกวนั

ส้ินปีปฏิทินดว้ยการคาํนวณดงัน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บค่าตอบแทน 100,000 บาทต่อปี (12 เดือน) ซ่ึงจ่ายทุกส้ินปีปฏิทินตาม

สดัส่วน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี พ.ศ. 2560 

ที ่ รายนามคณะกรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

(12 คร้ัง)* 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวมค่าตอบแทน
ต่อปี 

1 นายหลี จ่ิวจง้ ประธานกรรมการบริหาร 
  
ค่าตอบแทนกรรมการไดถู้กรวมไวใ้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ี
กรรมการไดรั้บจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

  
  

2 นายจาง เหลย กรรมการบริหาร 

3 นางหล่ี จุน กรรมการบริหาร 
4 นางหลิว กุย้เจิน กรรมการบริหาร 

5 นายหว ูหลิน กรรมการบริหาร 

6 นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ 
   

240,000.00  
   

960,000.00        100,000.00  
   

1,300,000.00  

7 นายฉตัรชยั วรีะเมธีกลุ กรรมการอิสระ 
   

240,000.00  
   

960,000.00  
   

-   
   

1,200,000.00  

8 นายชยัยทุธ สุทธิธนากร กรรมการอิสระ 
   

240,000.00  
   

960,000.00  
   

-   
   

1,200,000.00  
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ผู้สอบบัญชีของธนาคาร 

สํานักงานผู้สอบบัญชีทีสั่งกดั 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา   เลขท่ี 193/136-137   ถนนรัชดาภิเษก   คลองเตย   กรุงเทพฯ 10110 

รายช่ือผู้สอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4499 

2. นางสาวรัตนา จาละ                   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4951 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบัธนาคาร/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัของธนาคารแต่อยา่งใด 

ค่าตอบแทนของการตรวจสอบบัญชีประจําปี 

ค่าสอบบญัชีของธนาคารสําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 3,000,000 บาท  โดย
ธนาคารจะไดรั้บบริการดงัต่อไปน้ี 

                    รายการ บาท  

1). ค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบกลางปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  1,500,000 

2).   ค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,500,000 



กจิกรรมของธนาคาร 49
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

Thailand Cross-Border Trade and Investment Conference 

 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จดั
งานประชุม “Thailand Cross-Border Trade and Investment Conference” ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ณ แกรน

ฮอลล ์ไบเทค บางนา โดยแนวคิดการจดังานคร้ังน้ีมาจาก
การท่ีนาย สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อม
คณะ ไดเ้ดินทางไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง
เดือนธนัวาคม 2559 เพื่อขยายความร่วมมือทางการคา้และ
การลงทุน และยงัไดเ้ดินทางไปหารือร่วมกบัธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (สํานักงานใหญ่ ปักก่ิง)  ซ่ึงก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการจดังาน “Thailand Cross-Border Trade and 

Investment Conference” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของทั้ งสองประเทศ 

รวมทั้งสนบัสนุนนโยบาย One Belt, One Road 
และ ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งน้ี ในงานประชุมดงักล่าว 
นาย สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี ไดใ้ห้
เกียรติกล่าวเปิดงาน รวมทั้งยงัมีการลงนามบนัทึก
ความเข้าใจในการตกลงร่วมมือทางด้านธุรกิจ
ระหว่างบริษทัต่างๆ รวมทั้งการจบัคู่ธุรกิจระหว่าง
ประเทศซ่ึงมีผูป้ระกอบการธุรกิจไทย-จีนเขา้ร่วม
กวา่ 400 ราย 

 

นาย สมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ขวามือ) และนาย 
หลิวเฉียง รองประธานผู้จัดการธนาคารแห่งประเทศจีน (สํานักงาน
ใหญ่ ปักกิง่) 
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RMB Investment Forum 

ปี 2559 เป็นปีครบรอบปีท่ี 7 ของการใชส้กุล
เงินหยวนในการซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนระหว่าง
ประเทศ  รวมทั้ ง เป็นปีท่ีสกุลเ งินหยวนถูก
ประกาศให้เป็นหน่ึงในสกุลเงินสิทธิพิเศษถอน
เงินของ IMF (SDR) ซ่ึงถือเป็นกา้วสาํคญัใน
ฐานะของสกุลเงินท่ีใช้ระหว่างประเทศ ทั้งน้ี
ทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) ร่วมกบั 
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
จดังานประชุม “RMB Investment Forum” ข้ึน 

ในวนัท่ี 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ดบัเบิลย ู
แบงคอก เพื่อสนบัสนุนการใชส้กุลเงินหยวนใน
การซ้ือ-ขาย  แลกเปล่ียน  และการลงทุนใน
กองทุนของประเทศจีนจากตลาดเงินทุนต่างชาติ 
โดยในงานดังกล่าว  ทางธนาคารฯได้เ ชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแลกเปล่ียนสกุลเงิน บริษทั
การจดัการกองทุนต่างๆ  รวมทั้งสถาบนัการเงิน
ทั้งในประเทศจีน ฮ่องกง และ ไทยเขา้ร่วมงาน
ประชุมในคร้ังน้ี  

 

 
 

 

ดร. วิชรา อารมย์ด ีผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายการตลาดการเงิน 

(คนทีส่ามจากซ้าย) และ นาย หลิน จิ่งเจิน รองประธานกรรมการคณะผู้บริหาร

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
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Road Show for Bank of China SME Cross-Border Trade and Investment Conference 

 

ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดังาน “Road Show for 
Bank of China SME Cross-Border Trade and Investment Conference” ณ โรงแรม อนนัตรา สยาม แบงคอก 
เพื่อสนบัสนุนการจบัคู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทยกบัประเทศอ่ืนๆ โดยทางธนาคารฯไดเ้ชิญ

ผู ้เ ช่ียวชาญและวิทยากรจาก
ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น 
(สํานักงานใหญ่  ปักก่ิง)  เพื่อ
กล่าวคาํปราศรัยและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ต่างๆ โดยในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เช้ือเชิญให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดเลก็และขนาดกลางในไทย
เขา้ร่วมงาน BOC Global SME 
Cross-Border Matchmaking 
Service ท่ีจะจดัข้ึนในอนาคต  

 

นาย หวัง เจี้ยน กรรมการผู้จัดการส่วนเอสเอ็มอี จากธนาคารแห่งประเทศจีน (สํานักงานใหญ่ 

ปักกิง่) กล่าวคาํปราศรัยภายในงาน 
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การดําเนินกจิกรรมเพือ่สังคมของธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) อุทิศตนเพื่อการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
และผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจแก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ธนาคารฯไดริ้เร่ิมโครงการเพ่ือสงัคมอนัหลากหลายควบคู่ไปกบั
การขยายตวัทางธุรกิจ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการกาํกบัดูแลและพฒันาการให้บริการของ
ธนาคารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สงัคมและชุมชน 

ใส่ใจชุมชน 
กิจกรรม “BOCT care and share day” จดัข้ึน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2560 ณ  อุทยาน
ส่ิงแวดล้อมนานาชาติ สิ รินธร  จังหวัด
เพชรบุรี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของ
ธนาคารและครอบครัวจํานวน  281 คน
ร่วมกันปล่อยปลาคืนสู่ทะเล เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทั้ ง น้ี
กิจกรรมน้ีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี  

ใส่ใจและห่วงใยพนักงาน 
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานธนาคารเปรียบดั่ง
ทรัพยสิ์นอนัมีค่าขององคก์ร การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารฯ ยึดมัน่ในค่านิยมหลกัของธนาคารซ่ึง
ประกอบดว้ย “ความซ่ือสัตย ์ ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ นวตักรรม และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว” 
ธนาคารฯ ให้การดูแลพนักงานเป็นอย่างดีเพื่อรักษา ธาํรงและพฒันาพนักงานท่ีมีศกัยภาพของธนาคารอย่าง
ต่อเน่ือง 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ธนาคารฯตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยไดส่้งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากร

อยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2560 ไดจ้ดัใหมี้การอบรมรวมทั้งส้ิน 3,407.5 ชัว่โมง ใหก้บัผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ 
ประกอบดว้ยหลกัสูตรภาคบงัคบั เช่น การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน และการบริหารความเส่ียง หรือหลกัสูตร
อบรมท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะและสมรรถภาพของพนกังาน 

นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัได้รับการสนับสนุนด้านการพฒันาบุคลากรจากธนาคารแห่งประเทศจีน 
สาํนกังานใหญ่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาฮ่องกง จดัอบรมหลกัสูตร
รวม 1,312.5 ชัว่โมง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมพนักงานของธนาคารฯ โครงการและแนว
ทางการอบรมหลากรูปแบบจดัข้ึนเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน และ

     เราสนับสนุนการคุ้มครองธรรมชาติเพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
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ธนาคารฯยงัไดส่้งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ ให้พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสอดคลอ้งกบัความเป็นองคก์ร
วฒันธรรมต่างชาติ 

ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
ธนาคารฯใส่ใจในการเสริมสร้างความมุ่งมัน่ทางปัญญาใหก้บัพนกังานทั้งในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม 

เพื่อสร้างและดาํรงสถานภาพทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง รวมถึงก่อให้เกิดบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีภายในองคก์ร 
ธนาคารจึงไดริ้เร่ิมกิจกรรมสร้างเสริมความผกูพนัระหว่างพนกังาน อาทิเช่น กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพนัธ์
ภายในทีม กิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ เพื่อสร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดีใหก้บัพนกังาน อีกทั้งยงัเป็น
ช่องทางในการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงไปสู่พนักงานระดบัต่างๆ เก่ียวกบัทิศทางและเป้าหมายของ
องคก์ร นอกจากน้ี เรายงัเชิญลูกคา้ VIP เขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ เพื่อขอบคุณการสนับสนุนและ
อุปการะคุณท่ีมีต่อธนาคารโดยตลอดมา 

รางวลัและการช่ืนชม 

ธนาคารฯ  เคารพและให้ความสําคัญถึง
ผลงานและการอุทิศตนเพื่อองค์กรของบุคลากร 
โดยไดจ้ดัให้มีพิธีมอบเกียรติบตัร “Long Service 
Certificate” อย่างต่อเน่ืองทุกปีมาเป็นระยะเวลา 5 
ปี เพื่อชมเชยพนักงานในความทุ่มเทและการอุทิศ
ตนอยา่งต่อเน่ืองแก่ธนาคารฯ พนกังานท่ีมีอายงุาน
ครบ 5ปี 10ปี 15ปี และ20ปี จะได้รับเกียรติบตัร 
จากผูบ้ริหารระดบัสูง ในวนัเฉลิมฉลองปีใหม่ของ

ธนาคารฯ นอกจากน้ี ธนาคารยงัแสดงความช่ืนชมต่อพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่นสู่สาธารณะผ่านช่อง
ทางการประกาศภายในขององคก์ร ทั้งการติดประกาศ และการออกจดหมายเวียนอิเลก็ทรอนิกส์ใหพ้นกังานทุก
คนไดรั้บทราบข่าวสาร 

   ธนาคารฯตระหนักถึงคุณค่าความทุ่มเทและความซ่ือสัตย์ของพนักงาน 
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1. นายหล ีจ่ิวจ้ง  

ประธานคณะกรรมการ 
    

อาย ุ 55 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการของธนาคารแห่งประเทศ
จีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) กรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศจีน ฮ่องกง 
(โฮลด้ิงส์) และธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั คุณหลี ดาํรงตาํแหน่ง 
Chief Risk Officer กลุ่มเครือธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง)  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2553 ดูแลรับผดิชอบงานบริหารความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มธนาคาร อาทิ 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่ายกฎหมายและการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน และฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติังานดา้นขอ้กาํหนด
อาชญากรรมทางการเงิน นอกจากน้ีท่านยงัดาํรงตาํแหน่งกรรมการของธนาคาร
แห่งประเทศจีน เครดิตการ์ด (ระหวา่งประเทศ) จาํกดั (“BOCCC”) และบริษทั 
Bank of China Life ท่านเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั Nanyang Commercial 
Bank Limited (“NCB”) และบริษทั Nanyang Commercial Bank Limited (ประเทศ
จีน) (“NCB (China)”) คุณหลี มีประสบการณ์ดา้นการเงินการธนาคารมายาวนาน
กวา่ 30 ปี เร่ิมปฏิบติังานกบัธนาคารแห่งประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เคยดาํรง
ตาํแหน่งหลากหลายทั้งในสาํนกังานใหญ่และสาขาต่างประเทศของธนาคารแห่ง
ประเทศจีน ท่านเคยปฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูจ้ดัการก่อนเขา้รับตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ
ของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขากรุงลอนดอน ระหวา่งปี พ.ศ. 2539 ถึง 2545 
รองผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจลูกคา้ขนาดใหญ่ สาํนกังานใหญ่ ในระหวา่งปีพ.ศ. 2545 ถึง 
2547 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจลูกคา้ขนาดใหญ่ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียง และ
ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจตลาดโลก ประจาํสาํนกังานใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2547 ถึง 2552 
คุณหลี จ่ิวจง้ สาํเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ดา้นการจดัการและ
พฒันาบ่อนํ้ามนั จาก Northeast Petroleum University ในปี พ.ศ. 2526 และสาํเร็จ
การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ดา้นการศึกษาการเงินและการธนาคาร
ระหวา่งประเทศ จาก Heriot-Watt University ประเทศองักฤษ ในปี พ.ศ. 2536 
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2. นายจาง เหลย 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้จัดการใหญ่ ประจําประเทศไทย (อดีต)  

 
อาย ุ 53 ปี ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
ผูจ้ดัการใหญ่ประจาํประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 ท่านเร่ิม
ปฏิบติังานกบัธนาคารแห่งประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2530 ในฝ่ายชาํระบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ธนาคารแห่งประเทศจีน สาํนกังานใหญ่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นระยะเวลา 10 ปี ในปี พ.ศ. 2540 ถึง 2541 ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการฝ่ายของแผนกชาํระบญัชีระหวา่งประเทศลาํดบัท่ี 1 ฝ่ายชาํระบญัชี
ระหวา่งประเทศ และตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึง 2547 ดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการใหญ่
ของศูนยช์าํระบญัชี  จากนั้นระหวา่งปี พ.ศ.2547 ถึง2554  ไดรั้บมอบหมายให้
ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย    ต่อมาเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2554  คุณจาง ไดย้า้ยกลบัไป
ปฏิบติังานท่ีธนาคารแห่งประเทศจีน สาํนกังานใหญ่ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่ แผนกปฏิบติัการการประกอบธุรกิจ 
(Operation Service Unit)    ต่อมาในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557  ไดย้า้ยมาดาํรง
ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศจีน 
(ไทย) จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี คุณจาง เหลย สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
บริหารจดัการเศรษฐกิจ จาก Nankai University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เม่ือปี พ.ศ.2530 และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Renmin University เม่ือปี 
พ.ศ.2546  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 

 

 

 



56 The Board of Directors and Top Executives 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

3. นาย หลี ่เฟิง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้จัดการใหญ่ ประจําประเทศไทย 
(ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

 

อาย ุ 44 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และผูจ้ดัการใหญ่ประจาํประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560   ก่อนการเขา้รับตาํแหน่งน้ีท่านเคยดาํรง
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ สาํนกังานตวัแทนของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขา
ประเทศแทนซาเนีย เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีผา่นมา คุณหล่ี เฟิง มีประวติั
การทาํงานยาวนานในดา้นธุรกิจการเงินรวม 22 ปี มีความชาํนาญในดา้นการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารสาขาในต่างประเทศ 
ท่านเร่ิมปฏิบติังานกบัธนาคารแห่งประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2538 โดยเร่ิมปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีสาขาฟู่ หยาง และไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการ
หน่วยงานดา้นระเบียบและขอ้บงัคบั ฝ่ายบริหารความเส่ียง ของธนาคารแห่ง
ประเทศจีน สาขาอนัฮุย ต่อมาในช่วงเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลรับผดิชอบฝ่ายบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารแห่งระเทศจีน สาขากรุงเทพฯ ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่านไดรั้บ
การเล่ือนตาํแหน่งเป็นรองผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเส่ียงในปีพ.ศ. 2548 เป็น
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียง ในปี พ.ศ. 2550 และเป็นผูจ้ดัการฝ่าย (ผูจ้ดัการ
อาวโุส) ฝ่ายบริหารความเส่ียง ในปี พ.ศ. 2552 ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรง
ตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีสาขาโจฮนัเนสเบิร์ก ระหวา่งเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยระหวา่งเดือนมิถุนายน ปี 
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยการฝ่าย
เตรียมการ สาํหรับสาํนกังานตวัแทนของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาประเทศ
แทนซาเนีย พร้อมทั้งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารแห่ง
ประเทศจีน สาขาโจฮนัเนสเบิร์ก ในปี พ.ศ. 2538 คุณหล่ี สาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จาก Shaanxi Economics and Trade 
Institute ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   ในปี พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และในปี พ.ศ. พ.ศ. 2553  สาํเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์การพฒันา จาก Northwestern University 
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4. นางหลี ่จุน  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
อาย ุ 51 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 คุณหล่ี เร่ิม
ปฏิบติังานกบัธนาคารแห่งประเทศจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 สาขาซานซี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในดา้นการ
บริหารสินเช่ือและการบริหารความเส่ียงยาวนานกวา่ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2545 คุณหล่ี 
ดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการใหญ่ แผนกบริหารความเส่ียง ธนาคารแห่งประเทศจีน 
สาขาชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการใหญ่ 
แผนกบริหารความเส่ียง ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาซานซี ในปีพ.ศ.2547 ดาํรง
ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียง ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาสิงคโปร์ ใน
ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2555 และไดรั้บการมอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั สาขากรุงเทพมหานคร ในเดือนกนัยายน ปี พ.ศ.
2555 ดูแลรับผดิชอบฝ่ายบริหารความเส่ียง คุณหล่ี จุน สาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Fudan University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จาก Shaanxi 
University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 
พ.ศ. 2546 
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5. นางหลวิ กุ้ยเจิน  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
อาย ุ 47 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2560 คุณหลิว เป็น

ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์การทาํงานดา้นกลุ่มธุรกิจลูกคา้
สินเช่ือบุคคลเป็นระยะเวลา 24 ปี ท่านเร่ิมปฏิบติังานกบัธนาคารแห่งประเทศจีน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึง 2547 ดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการศูนย์
การตรวจสอบภายใน (ยโุรป) ธนาคารแห่งประเทศจีน จากนั้นไดรั้บมอบหมายให้
ไปปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการแผนกกลุ่มธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย ท่ีธนาคารแห่งประเทศจีน 
สาขาลอนดอน ในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2550 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2550 
ถึง 2559 ท่านยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย และผูจ้ดัการ
ฝ่าย กลุ่มธุรกิจลูกคา้สินเช่ือบุคคล ธนาคารแห่งประเทศจีน (ประเทศองักฤษ) 
จาํกดั คุณหลิว กุย้เจิน สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การตรวจสอบบญัชี จาก Nankai University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
ปี พ.ศ. 2535 และสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก 
Tsinghua University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2547 
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6.     นายหวู หลนิ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
อาย ุ45 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ
จีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ดูแลฝ่ายธุรกิจลูกคา้ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 คุณ
หว ู เร่ิมปฏิบติังานกบัธนาคารแห่งประเทศจีนตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 เคยดาํรงตาํแหน่ง
สาํคญัในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2548 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่งรอง
ผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาซานตง และดาํรง
ตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั สาขาซานตง ในปี พ.ศ. 2555 
และในปี พ.ศ. 2556 ดาํรงตาํแหน่ง เลขาธิการพรรค ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั 
สาขาซานตง คุณหว ูหลินสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการบริหารจดัการ
องคก์ร จาก Nanjing University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2537 
และปริญญาโท สาขาการเงิน จาก City, University of London ประเทศองักฤษ ใน
ปี พ.ศ. 2558 
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7. นายกฤช ฟอลเลต็ 
 กรรมการอสิระ 

 
อาย ุ 68 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยไม่มีการถือหุน้ในธนาคาร  
คุณกฤช ฟอลเลต็เคยดาํรงตาํแหน่งสาํคญัต่างๆ ในธนาคารแห่งประเทศไทย ใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2552 อาทิเช่น  ผูช่้วยผูว้า่การสายปฏิบติัการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย
ตรวจสอบสถาบนัการเงิน 1 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาองคก์ร ผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการชาํระเงิน หวัหนา้
ส่วนทีมงานตรวจสอบพิเศษ คุณกฤช ฟอลเลต็ สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  สาขาการเงิน อีกทั้งคุณกฤช ฟอลเลต็ 
ไดรั้บ Certificate in Advanced Management Program จาก Harvard Business 
School เมืองบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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8. นายฉัตรชัย วรีะเมธีกลุ 
 กรรมการอสิระ 

 
อาย ุ 55 ปี ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยไม่มีการถือหุน้ในธนาคาร ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง
รองประธาน บริษทัสยาม บางนา แลนด ์ จาํกดั รวมถึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
บริษทั เอม็. ไทยกรุ๊ป จาํกดั และบริษทั เอม็. ไทย เอก็ซ์โป ซิต้ี จาํกดั อีกทั้งยงัดาํรง
ตาํแหน่งท่ีปรึกษา ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    ท่าน
เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และรองประธานกรรมการบริหาร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งน้ีคุณฉตัรชยั 
วีระเมธีกลุ สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต จาก University 
of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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9.    นายชัยยุทธ สุทธิธนากร    

 กรรมการอสิระ 

 
อาย ุ 67 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยไม่มีการถือหุน้ในธนาคาร อีกทั้งยงัดาํรง
ตาํแหน่งท่ีปรึกษาอาวโุส บริษทั TEAM Consulting and Management Co., Ltd. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คุณชยัยทุธ สุทธิธนากร ดาํรงตาํแหน่งสาํคญัต่างๆใน
กระทรวงการคลงัระหวา่งปี พ.ศ. 2520 ถึง 2552  อาทิเช่น ผูเ้ช่ียวชาญอาวโุสดา้น
เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายเศรษฐกิจมห
ภาคระหวา่งประเทศ และผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
ท่านเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาและกาํกบัดูแลการ
ปฏิบติังาน และสมาชิกคณะกรรมการบาํเหน็จบาํนาญ ของ Asian Development 
Bank กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2552 ถึง 2555 และเคยดาํรง
ตาํแหน่งผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 4 คณะ คือ 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร ตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ ระหวา่งปีพ.ศ. 2540 ถึง 2546 และสมาชิกคณะกรรมการ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ระหวา่งปีพ.ศ. 2549 ถึง 2552 ท่านไดรั้บประกาศนียบตัร Financial 
Statements for Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และจบ
การศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ และปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  จาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 
 

เรียนท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ของธนาคาร จาํนวน 3 ท่าน คือ    

1)  นายกฤช  ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายชยัยทุธ   สุทธิธนากร กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายฉตัรชยั   วีระเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุในหลายดา้น ไดแ้ก่ การบญัชีและการเงิน กฎหมาย และการบริหารจดัการองคก์ร  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํหนดถึงขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการตรวจสอบจะกาํกบัดูแล ตรวจสอบการบริหารจดัการของธนาคารเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียม
กนั  ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด  

สําหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 7 คร้ัง และได้มีข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการธนาคารซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 1.   การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัรายงานทางการเงินสาํหรับ
งวดหกเดือน และประจาํปี ก่อนและหลงัการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาสถานะทางการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงินในประเด็นสาํคญัเป็นรายไตรมาสร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการการจดัทาํงบการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  

นอกจากท่ีกล่าว ไดจ้ดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 2 คร้ัง โดยไม่มีผูบ้ริหารของธนาคารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื่อหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฎิบติัหนา้ท่ี ขอ้จาํกดัในการปฎิบติัหนา้ท่ี และการแสดง
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ตลอดจนขอ้กงัวลใดๆท่ีพบจากการตรวจสอบ 



64 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

2.  การควบคุมภายใน ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี ซ่ึงมีการพฒันาและ
ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพครอบคลุมงาน/หน่วยงาน ท่ีมีความสาํคญั และมีระดบัความเส่ียงสูง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานแผนงานและรายงานการปฏิบติังานของส่วนงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี
ภายนอก รวมทั้ งหน่วยงานท่ีกํากับดูแลธนาคาร และสอบทานกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน (ICAAP) ซ่ึงจดัทาํโดยแผนกบริหารความเส่ียง  

นอกจากท่ีกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานผลการประเมินความเส่ียงและแผนปฎิบติั
การ (Mitigation plan) รายงานประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน และโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
จดัการความเส่ียงแลว้ เห็นควรให้มีการปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมภายในท่ี
รัดกมุเก่ียวกบัดา้นการปฏิบติังาน 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารไดมี้การกาํกบั
ดูแล ประเมินความเส่ียง และติดตามตรวจสอบหน่วยงานและสาขาธนาคารอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรปรับปรุง เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่า ทุกหน่วยงานไดป้ฏิบติังานอยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งของ
ธนาคาร 

3.  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของธนาคาร เพื่อใหมี้ความมัน่ใจว่า การกาํกบัดูแล
การปฏิบัติงานนั้ นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ ธุรกิจการธนาคาร อาทิ 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  และ 
กฏหมาย ระเบียบ ของหน่วยงานกาํกบัดูแล ต่างๆ  

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและติดตามรายงานผลการตรวจสอบคร้ังหลงัสุดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูส้อบบญัชีภายนอก และ กลุ่มงานตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) 
จาํกดั ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขผลการตรวจสอบขา้งตน้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้มีความมัน่ใจไดว้่าทุก
หน่วยงานไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละมีการควบคุมภายในท่ีมีความรัดกมุเพียงพอ 

4.  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยยดึหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นทางคา้ปกติของ
ธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบอยา่งเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอยา่ง
ตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคารโดยไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือ
จากธนาคาร ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ
ว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 
(นายกฤช  ฟอลเลต็) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  30 มกราคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุ          สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแส            
เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
ธนาคารตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด
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ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกธนาคารหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
ธนาคาร 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม              
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง           แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน                       
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                       
ความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด                       
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ        
การควบคุมภายในของธนาคาร 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร            
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของธนาคารในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                
การควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 16 มีนาคม 2561 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
     

(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 
2560 

 
2559 

สินทรัพย์ 
     

เงินสด 
  

       182,441,502  
 

       141,646,391  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 

 
  11,260,764,398  

 
  18,453,771,331  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 
 

         11,986,877  
 

                76,610  
เงินลงทุนสุทธิ 8 

 
    3,506,615,100  

 
    3,706,038,450  

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 9 
    

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 
  

  31,015,220,931  
 

  21,652,952,139  
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
       125,342,449  

 
       102,905,215  

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 
  

  31,140,563,380  
 

  21,755,857,354  
   หกั : รายไดร้อตดับญัชี 

  
          (1,534,803) 

 
          (1,105,800) 

           ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 10 
 

      (558,197,308) 
 

      (487,504,521) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 

  
  30,580,831,269  

 
  21,267,247,033  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11 
 

       274,785,702  
 

       254,479,317  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 12 

 
         25,573,809  

 
         29,111,409  

สิทธิการเช่าสุทธิ 13 
 

           2,617,824  
 

         13,127,511  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 28 

 
         31,524,012  

 
         18,858,137  

สินทรัพยอ่ื์น 14 
 

         55,642,489  
 

         64,152,128  
รวมสินทรัพย์ 

  
  45,932,782,982  

 
  43,948,508,317  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

     
(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 
2560 

 
2559 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
     

หนีสิ้น 
     

เงินรับฝาก 15 
 

  21,204,483,253  
 

  21,995,917,904  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16 

 
  11,261,468,040  

 
  10,906,646,956  

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
  

       352,991,969  
 

       279,351,322  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 7 

 
         10,257,015  

 
           1,198,917  

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 17, 30 
 

    2,287,663,000  
 

                          -  
ประมาณการหน้ีสิน 18 

 
         70,243,704  

 
         25,928,427  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
  

         93,519,993  
 

       223,910,562  
หน้ีสินอ่ืน 19 

 
       570,223,247  

 
       513,585,357  

รวมหนีสิ้น 
  

  35,850,850,221  
 

  33,946,539,445  
ส่วนของเจ้าของ 

     
ทุนเรือนหุน้ 

     
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

     
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

  
  10,000,000,000  

 
  10,000,000,000  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 20 
 

           2,943,942  
 

             (216,188) 
กาํไรสะสม 

     
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 

 
              109,253  

 
                          -  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
  

         78,879,566  
 

           2,185,060  
รวมส่วนของเจ้าของ 

  
  10,081,932,761  

 
  10,001,968,872  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
  

  45,932,782,982  
 

  43,948,508,317  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
     

 
     

 นายหล่ี เฟิง  
   

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
    

  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
    

  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
    

  

     
(หน่วย: บาท) 

 
หมาย
เหตุ  

2560 
 

2559 

     
  

รายไดด้อกเบ้ีย 23 
 

   1,193,002,545  
 

   1,153,999,487  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24 
 

    (564,566,969) 
 

    (867,016,551) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
  

      628,435,576  
 

      286,982,936  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 
  

      208,538,727  
 

      170,936,751  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 
  

      (21,046,905) 
 

      (22,141,975) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 25 
 

      187,491,822  
 

      148,794,776  

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 26 
 

      117,773,517  
 

      164,184,200  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 
  

          5,107,568  
 

          6,639,780  

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 
  

      938,808,483  
 

      606,601,692  

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 
    

  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
  

      387,998,486  
 

      344,741,566  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
  

          3,986,667  
 

          3,620,000  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 
  

      183,466,502  
 

      150,837,585  

ค่าภาษีอากร 
  

        38,717,518  
 

        30,574,692  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 
  

        98,400,695  
 

        93,817,971  

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 
  

      712,569,868  
 

      623,591,814  

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) 27 
 

      130,763,577  
 

(50,905,634) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 
  

        95,475,038  
 

        33,915,512  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28 
 

      (19,911,255) 
 

(7,904,167) 

กาํไรสําหรับปี 
  

        75,563,783  
 

        26,011,345  

     
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
    

  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
    

  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
    

  

     
(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 
2560 

 
2559 

     
  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
    

  

รายการทีจ่ะถูกบันทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
    

  

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
  

          3,947,653  
 

        (9,022,568) 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 28 

 
           (787,523) 

 
          1,804,514  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
    

  

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้
  

          3,160,130  
 

        (7,218,054) 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
    

  

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

          1,516,357  
 

             (45,006) 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 28 

 
           (276,381) 

 
                 8,165  

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
    

  
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

  
          1,239,976  

 
             (36,841) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 
  

          4,400,106  
 

        (7,254,895) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
  

        79,963,889  
 

        18,756,450  

     
  

กาํไรต่อหุ้น 
    

  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 31 
 

                   0.08  
 

                   0.03  

     
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
    

  

     
  

     
  

 
    

  

 นายหล่ี เฟิง  
   

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

     
(หน่วย: บาท) 

   
2560 

 
2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
    

  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้
  

         95,475,038  
 

           33,915,512  

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น 
    

  

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

  

      ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
  

         73,675,924  
 

           63,422,568  

      หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) 
  

       138,239,171  
 

         (50,905,634) 

      ส่วนเกินมูลค่าของตราสารหน้ีตดับญัชี 
  

           7,726,652  
 

           16,620,773  

      กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น  
  

            (121,975) 
 

           (1,266,632) 

      (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
    

  

         ของตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
  

         (2,852,169) 
 

             4,362,292  

      กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 
    

  

         ของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
  

       (38,066,000) 
 

                            -  
      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 

  
                          -  

 
(862,832) 

      ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์
  

           8,084,304  
 

64,013 

      ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  
  

           3,112,184  
 

             2,373,840  

      รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ  
  

     (628,435,576) 
 

       (286,982,936) 

      เงินสดรับดอกเบ้ีย 
  

    1,170,218,392  
 

      1,225,615,641  

      เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 
  

     (713,585,953) 
 

       (836,540,886) 

      เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้
  

       (11,815,191) 
 

           (2,558,316) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง 
    

  

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 
  

       101,654,801  
 

         167,257,403  

     
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

     
(หน่วย: บาท) 

   
2560 

 
2559 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
    

  

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
  

    7,150,008,858  
 

    (5,244,427,395) 

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 
  

  (9,381,684,921) 
 

    20,224,171,385  

   สินทรัพยอ่ื์น 
  

         (1,206,175) 
 

           (3,854,560) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
    

  

   เงินรับฝาก 
  

     (791,434,651) 
 

    (2,994,010,731) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
  

       354,821,084  
 

  (11,435,538,897) 

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
  

         73,640,647  
 

           96,281,793  

   ประมาณการหน้ีสิน 
  

           1,335,370  
 

                516,916  

   หน้ีสินอ่ืน 
  

         84,846,532  
 

             8,897,266  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 
  

  (2,408,018,455) 
 

         819,293,180  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
    

  

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน 
  

    3,200,000,000  
 

1,340,000,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุน 
  

  (3,004,355,650) 
 

(2,010,401,300) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 
  

                          -  
 

870,000 

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
  

       (70,855,778) 
 

(106,975,201) 

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  

         (1,704,006) 
 

(8,939,363) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 
  

       123,084,566  
 

       (785,445,864) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
    

  

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
  

    2,325,729,000  
 

                            -  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
  

    2,325,729,000  
 

                            -  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 
  

         40,795,111  
 

           33,847,316  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
  

       141,646,391  
 

         107,799,075  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่  31 ธันวาคม 
  

       182,441,502  
 

         141,646,391  

   
                          -  

 
                            -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

     
(หน่วย: บาท) 

   
2560 

 
2559 

ข้อมูลเพิม่เตมิกระแสเงนิสด 
    

  

รายการท่ีมิใช่เงินสด: 
    

  

   เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ 
  

           4,590,269  
 

           24,410,866  

   ประมาณการการบูรณะสถานท่ีตั้งของกิจการ 
  

41,384,080 
 

1,218,195 

     
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
    

  

     
  

     
  

 
    

  

นายหล่ี เฟิง 
   

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทยและ         มีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่              เลขท่ี 179/4 อาคาร
บางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วนัท่ี                     31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมี
สาขาอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยทั้งส้ินจาํนวน 8 สาขา (2559: 8 สาขา) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคารคือ ธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง  

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ธนาคารได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่อย่างเป็นทางการ  
โดยเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั เป็นธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั ตามท่ีไดรั้บการอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินน้ี จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี              พ.ศ. 2547 
และอา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึน
เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีธนาคารใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 4 เร่ือง สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี ธนาคารไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ              งบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน               การรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
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มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินของธนาคาร 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของธนาคารเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ          อยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ธนาคารใชเ้กณฑค์งคา้งในการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ และจะระงบัการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับ
ลูกหน้ีคา้งชาํระนานเกินกาํหนดระยะเวลาสามเดือนไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม การบันทึกรายได้
ดอกเบ้ียรับหลงัจากนั้นจะใชเ้กณฑ์เงินสดตามขอ้กาํหนดของธปท. และมีการบนัทึกโอนกลบัรายการดอกเบ้ีย
คา้งรับจากเงินใหสิ้นเช่ือออกจากบญัชีรายไดด้อกเบ้ียรับเม่ือลกูหน้ีคา้งชาํระดอกเบ้ียเกินกวา่สามเดือน 

ส่วนลดรับจากการซ้ือลดตัว๋เงิน บนัทึกเป็นรายไดโ้ดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตามระยะเวลาของ ตัว๋เงิน 

(ข) ดอกเบ้ียจากเงินลงทุน 

 ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

(ค) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ธนาคารใชเ้กณฑค์งคา้งในการรับรู้ค่าใชจ่้าย 

4.3 เงนิสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และรายการเงินสดระหวา่งเรียกเกบ็ 
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4.4 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวบนัทึกในส่วนของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่าย               เงินลงทุนนั้นออกไป 

มูลค่ายุติธรรมของพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา

สารหน้ีไทยหรือของสถาบนัการเงินอ่ืนแลว้แต่กรณี 

ธนาคารบนัทึกรายการซ้ือขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัชาํระราคาและส่งมอบ (Settlement date)  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่าย โดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย 

การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีถือตามเกณฑค์งคา้ง ส่วนต่างระหวา่งราคาทุนเร่ิมแรกกบัมูลค่าท่ีตรา

ไวจ้ะถูกตดัจาํหน่ายตลอดระยะเวลาการลงทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยแสดงปรับกบัรายไดด้อกเบ้ียในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง ธนาคารจะปรับมูลค่าของเงิน

ลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและ

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้แต่ประเภทของเงิน

ลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

4.5 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงยอดเฉพาะเงินตน้ ส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินให้สินเช่ือท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็น

รายการหักจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีทุกประเภทแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีแสดงในยอดรวมทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับ  

ส่วนลดรับล่วงหนา้จากการซ้ือลดตัว๋เงินและรายไดรั้บล่วงหนา้อ่ืนรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาของตัว๋

เงิน 

4.6 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ธนาคารตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย ธปท. โดยวิเคราะห์และ
ประเมินฐานะของลกูหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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 สาํหรับลูกหน้ีท่ีจดัชั้นปกติและลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษธนาคารกนัสํารองในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 1 และร้อยละ 2 
ตามลาํดบัของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยธปท. 

 สําหรับลูกหน้ีและเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ธนาคารบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีและเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์อง
ธปท. ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจาํหน่ายหลกัประกนัไดอ้า้งอิงตามหลกัเกณฑข์องธปท. 

4.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์แต่ละประเภท
ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  -    20 ปี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  -                    3 - 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน -                         5 ปี 

ยานพาหนะ  -                         5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง/ติดตั้ง 

ธนาคารรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สาํหรับการร้ือถอน การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผกูพนัของธนาคารเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยใ์นส่วนปรับปรุงอาคารธนาคารคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธี
เส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลืออยู ่

ธนาคารตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือธนาคารตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่าตดัจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น
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ธนาคารตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารจะ

ทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

4.9 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธี

เส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ 20 ปี 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องธนาคารดอ้ยค่าลง

หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า ธนาคารรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์ธนาคารประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการขาย ธนาคารใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย  ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ี

ธนาคารสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายโดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความ

รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 ธนาคารจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ใน

งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง ธนาคารจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนกต่็อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภาย

หลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีเสมือนธนาคารไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อน ๆ ธนาคารจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ทนัที 

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน  
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ธนาคารรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ                 เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุก
เดือน และธนาคารจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องธนาคาร เงินท่ีธนาคารจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
ปีท่ีเกิดรายการ  

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

ธนาคารมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงธนาคาร           ถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

ธนาคารคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ            การไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานจะ
รับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12 ประมาณการหนีสิ้น 

ธนาคารจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและธนาคาร
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.13 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นสัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จาํนวน
เงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เงินเพ่ิมท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่าจะบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.14 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
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ภาษเีงินได้ปัจจบุัน  

ธนาคารบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

ธนาคารรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

ธนาคารจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะทาํ
การปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

ธนาคารจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.15 เงนิตราต่างประเทศ 

 ธนาคารแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของธนาคาร 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ              ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศ และรายการภาระผกูพนัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาระตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงของธปท. ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.16 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ธนาคารบนัทึกบญัชีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัท่ีเกิดรายการ (Trade date) 

ธนาคารบนัทึกภาระจากสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นภาระผกูพนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารวดั

มูลค่าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินคงคา้งดว้ยราคายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงของราคายติุธรรมในส่วนของ



84 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินคงคา้ง ณ วนัส้ินงวดแสดงเป็น

สินทรัพยห์รือหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.17 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์/หนีสิ้น) 

 ธนาคารรับรู้รายการและตดัรายการสาํหรับรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ณ วนัชาํระราคา (Settlement date) 

4.18 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ธนาคาร

ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ธนาคารจะ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช ้         ดุลยพินิจและการประมาณการทาง

บญัชีท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตดัรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 



หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 85
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา วา่ธนาคารได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของ

ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี             จากความ

เส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนท่ีคาดวา่                  จะเกิดข้ึนจากเงิน

ให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหน้ีเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของ

ลูกหน้ีรายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนดัชาํระหน้ี และการใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีตโดยคาํนึงถึงการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ                    ในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.3 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่

สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ี

มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้น

การคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

5.4 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น                 ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต             ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.5 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
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ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ธนาคารจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้

ใช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ธนาคารควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้  

5.8 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าธนาคารได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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6. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์) 

(หน่วย: พนับาท) 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู 411,646 4,913,000 5,324,646 345,201 15,100,000 15,445,201 

ธนาคารพาณิชย ์ 62,040 1,650,000 1,712,040 110,812 - 110,812 
รวม 473,686 6,563,000 7,036,686 456,013 15,100,000 15,556,013 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 12 603 615 - 838 838 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (16,500) (16,500) - - - 
รวมในประเทศ 473,698 6,547,103 7,020,801 456,013 15,100,838 15,556,851 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 262,803 1,756,598 2,019,401 659,987 960,263 1,620,250 
เงินหยวน 92,806 1,253,625 1,346,431 734,015 14,419 748,434 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง 8,284 873,683 881,967 35,529 360,493 396,022 
เงินยโูร 25,117 - 25,117 138,381 - 138,381 
เงินสกลุอ่ืนๆ 5,324 - 5,324 5,835 - 5,835 
รวม 394,334 3,883,906 4,278,240 1,573,747 1,335,175 2,908,922 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 11 6,694 6,705 - 1,350 1,350 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,670) (29,312) (44,982) - (13,352) (13,352) 
รวมต่างประเทศ 378,675 3,861,288 4,239,963 1,573,747 1,323,173 2,896,920 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 852,373 10,408,391 11,260,764 2,029,760 16,424,011 18,453,771 

7. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้แบ่ง
ตามประเภทความเส่ียงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

       
อตัราแลกเปล่ียน 11,987 10,257 1,073,186 77 1,199 1,307,204 
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สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
คู่สัญญา 2560 2559 

   
สถาบนัการเงิน 54.86 99.19 
บริษทัในกลุ่ม* 0.17 0.81 
บุคคลภายนอก 44.97 - 

รวม 100.00 100.00 
* บริษทัในกลุ่ม หมายถึง บริษทัในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั 

8. เงนิลงทุน 

8.1 จําแนกตามประเภทเงนิลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,506,610 3,706,033 
รวมเงินลงทุนเผือ่ขาย 3,506,610 3,706,033 
เงนิลงทุนทัว่ไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5 5 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป  5 5 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 3,506,615 3,706,038 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พนัธบตัรรัฐบาล จาํนวน 3,491 ลา้นบาท (2559 : 3,706 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนัการใชย้อด

ไดดุ้ลการหกับญัชีกบัธนาคารแห่งประเทศไทย 
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8.2   จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีจาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ครบกาํหนดภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,500,360 1,002,573 - 3,502,933 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 2,230 1,447 - 3,677 

รวม 2,502,590 1,004,020 - 3,506,610 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ครบกาํหนดภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,206,942 499,361 - 3,706,303 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (269) (1) - (270) 

รวม 3,206,673 499,360 - 3,706,033 

9. เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ  

9.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินเบิกเกินบญัชี 75,643 43,564 
เงินใหกู้ย้มื 30,633,031 21,336,622 
ตัว๋เงิน 306,547 272,766 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (1,535) (1,106) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 31,013,686 21,651,846 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 125,342 102,905 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 และดอกเบ้ียคา้งรับ 31,139,028 21,754,751 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (558,197) (487,504) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 30,580,831 21,267,247 
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9.2 จําแนกตามสกุลเงนิและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
เงินบาท 15,620,898 - 15,620,898 7,572,244 - 7,572,244 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 7,148,001 6,015,905 13,163,906 6,147,602 2,686,382 8,833,984 
เงินหยวน 1,979 972,813 974,792 8,088 3,851,020 3,859,108 
เงินสกลุอ่ืนๆ - 1,254,090 1,254,090 - 1,386,510 1,386,510 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี
สุทธิจากรายไดร้อตดั
บญัชี 22,770,878 8,242,808 31,013,686 13,727,934 7,923,912 21,651,846 

       
9.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

       
อุตสาหกรรมการผลิตและ 
การพาณิชย ์ 15,381,005 1,978,249 - 290,283 460,104 18,109,641 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
การก่อสร้าง 3,671,672 - - - - 3,671,672 

การสาธารณูปโภคและ
บริการ 7,331,973 - - - - 7,331,973 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 1,768,691 - - - 17,581 1,786,272 
สินเช่ือบตัรเครดิต 104,450 3,949 4,521 1,208 - 114,128 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี
สุทธิจากรายไดร้อตดั
บญัชี 28,257,791 1,982,198 4,521 291,491 477,685 31,013,686 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

       
อุตสาหกรรมการผลิตและ 
การพาณิชย ์ 7,742,348 2,125,789 353,574 - 447,922 10,669,633 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
การก่อสร้าง 3,143,814 - - - - 3,143,814 

การสาธารณูปโภคและ
บริการ 6,535,218 - - - - 6,535,218 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 1,153,639 - - 17,581 - 1,171,220 
สินเช่ือบตัรเครดิต 117,066 7,092 5,806 1,986 - 131,950 
อ่ืน ๆ 11 - - - - 11 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี
สุทธิจากรายไดร้อตดั
บญัชี 18,692,096 2,132,881 359,380 19,567 447,922 21,651,846 

       
9.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ยอดสุทธิท่ีใชใ้น
การตั้งค่าเผือ่     

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ 

   (ร้อยละ)  
เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
จดัชั้นปกติ 28,358,033 22,503,428 1 225,034 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2,007,298 1,982,207 2 39,644 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,521 4,527 100 4,527 
จดัชั้นสงสัย 291,491 1,230 100 1,230 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 477,685 287,762 100 287,762 

รวม 31,139,028 24,779,154  558,197 
 



92 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) | รายงานประจาํปี 2560  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ยอดสุทธิท่ีใชใ้น
การตั้งค่าเผือ่     

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ 

   (ร้อยละ)  
เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
จดัชั้นปกติ 18,764,246 16,094,987 1 160,950 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2,162,317 2,132,907 2 42,658 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 360,538 72,321 100 72,321 
จดัชั้นสงสัย 19,728 4,690 100 4,690 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 447,922 206,885 100 206,885 

รวม 21,754,751 18,511,790  487,504 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือจาํนวน 774 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 476 ลา้นบาท)                 ท่ี
ธนาคารระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 

10. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
ปกติ 

กล่าวถึง   
เป็นพิเศษ 

ตํ่ากวา่
มาตรฐาน สงสัย 

สงสัย      
จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 160,950 42,658 72,321 4,690 206,885 487,504 
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) ใน
ระหวา่งปี  64,084 (3,014) (67,794) (3,460) 92,818 82,634 

หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 7,475 7,475 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (19,416) (19,416) 

ยอดปลายปี 225,034 39,644 4,527 1,230 287,762 558,197 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
ปกติ 

กล่าวถึง   
เป็นพิเศษ 

ตํ่ากวา่
มาตรฐาน สงสัย 

สงสัย      
จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 342,449 3,448 170,636 13,509 - 530,042 
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) ใน
ระหวา่งปี (181,499) 39,210 (98,315) (8,819) 223,158 (26,265) 

หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 3,296 3,296 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (19,569) (19,569) 
ยอดปลายปี 160,950 42,658 72,321 4,690 206,885 487,504 
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11. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอ

ร์ 

เคร่ือง
ตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 204,292 45,338 87,975 40,621 5,504 383,730 
ซ้ือเพ่ิม 73,217 11,010 35,800 3,008 9,568 132,603 
โอนเขา้ (ออก) 34 2,522 601 - (3,157) - 
จาํหน่าย - - - (7,169) - (7,169) 

ตดัจาํหน่าย - (266) (297) - - (563) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 277,543 58,604 124,079 36,460 11,915 508,601 
ซ้ือเพ่ิม 64,675 13,709 10,966 5 68 89,423 
โอนเขา้ (ออก) - 4,182 7,733 - (11,915) - 

ตดัจาํหน่าย (9,261) (4,693) (9,896) - - (23,850) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 332,957 71,802 132,882 36,465 68 574,174 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 111,682 28,718 43,983 29,822 - 214,205 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 15,284 9,770 16,775 5,750 - 47,579 
จาํหน่าย - - - (7,162) - (7,162) 

ตดัจาํหน่าย - (238) (262) - - (500) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 126,966 38,250 60,496 28,410 - 254,122 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 24,000 11,381 19,203 3,340 - 57,924 
ตดัจาํหน่าย (914) (4,676) (7,068) - - (12,658) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 150,052 44,955 72,631 31,750 - 299,388 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 150,577 20,354 63,583 8,050 11,915 254,479 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 182,905 26,847 60,251 4,715 68 274,786 

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นส่วนกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559      47,579 

2560      57,924 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ค่าสิทธ์ิ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 35,872 12,052 2,181 50,105 
ซ้ือเพ่ิม 155 3,338 - 3,493 

โอนเขา้ (ออก) - 2,181 (2,181) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 36,027 17,571 - 53,598 

ซ้ือเพ่ิม - 1,398 306 1,704 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 36,027 18,969 306 55,302 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 15,786 3,367 - 19,153 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,592 1,742 - 5,334 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 19,378 5,109 - 24,487 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,603 1,638 - 5,241 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 22,981 6,747 - 29,728 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 16,649 12,462 - 29,111 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 13,046 12,222 306 25,574 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559    5,334 

2560    5,241 
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13. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 
 สิทธิการเช่า 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 210,194 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 210,194 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 210,194 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 186,557 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,509 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 197,066 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,510 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 207,576 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 13,128 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,618 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 10,509 

2560 10,510 

14. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินลงทุน 20,917 30,755 
เงินมดัจาํ 13,029 10,758 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,500 10,348 
อ่ืน ๆ 9,196 12,291 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 55,642 64,152 
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15. เงนิรับฝาก 

15.1 จําแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 

15.2 จําแนกตามสกุลเงนิและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
เงินบาท 15,386,960 24,256 15,411,216 17,379,264 7,253 17,386,517 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 3,970,644 530,344 4,500,988 3,520,903 319,025 3,839,928 
เงินหยวน 1,268,654 2 1,268,656 651,093 2 651,095 
เงินสกลุอ่ืน ๆ 22,932 691 23,623 117,817 561 118,378 

รวม  20,649,190 555,293 21,204,483 21,669,077 326,841 21,995,918 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 360,042 146,710 
ออมทรัพย ์ 9,475,746 7,882,172 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา   
  - ไม่เกิน 6 เดือน 5,456,145 1,656,229 
  - 6 เดือนถึง 1 ปี 5,595,437 11,991,921 
  - เกิน 1 ปี 317,113 318,886 

รวม  21,204,483 21,995,918 
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16. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีสิ้น) 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 8,120 - 8,120 1,858 - 1,858 

รวมในประเทศ 8,120 - 8,120 1,858 - 1,858 

ต่างประเทศ       
เงินบาท 232,351 - 232,351 307,951 - 307,951 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 7,932,962 7,932,962 - 5,013,234 5,013,234 
เงินหยวน - 997,885 997,885 - 3,836,601 3,836,601 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง - 2,090,150 2,090,150 - 1,747,003 1,747,003 

รวมต่างประเทศ 232,351 11,020,997 11,253,348 307,951 10,596,838 10,904,789 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 240,471 11,020,997 11,261,468 309,809 10,596,838 10,906,647 

17. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื โดยสามารถจาํแนกตามประเภทตราสาร วนั
ครบกาํหนด และอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

    จาํนวนเงิน 

ประเภท ครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ียต่อปี สกลุเงิน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

  (ร้อยละ)     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 21 สิงหาคม 2570 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 3M 

LIBOR + 0.3 
ดอลลาร์สหรัฐฯ - 2,287,663 2,287,663 

รวม    - 2,287,663 2,287,663 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ถือโดย
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกร้อยละ 0.3 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารมีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิก่อนครบกาํหนดทั้งจาํนวนนบัจากวนัท่ีหุ้นกูค้รบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป ทั้งน้ี หุ้นกูด้อ้ยสิทธิดงักล่าว
สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารเพื่อให้สามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดต้ามเง่ือนไขภายใตห้ลกัเกณฑ์ของ ธปท. 
ซ่ึงอิงตามหลกัเกณฑข์อง Basel III 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ธปท.ไดอ้นุมติัให้ธนาคารนบัเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นจาํนวน 
2,326 ลา้นบาท เขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขภายใตห้ลกัเกณฑ ์ Basel III  ท่ีประกาศโดย ธปท.
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18. ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                       31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559               

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 9,978 10,437 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,831 2,108 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 281 266 

รวมส่วนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 3,112 2,374 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 ส่วนท่ีเกิดจาก   

การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานประชากรศาสตร์ (2,109) (470) 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (308) 531 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 901 (16) 

รวมส่วนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,516) 45 

ผลประโยชน์จ่ายในระหวา่งปี - (2,878) 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 11,574 9,978 

ธนาคารคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท (2559: 1 ลา้น
บาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของธนาคารประมาณ 14 ปี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ประมาณการหน้ีสินค่าบูรณะสถานท่ีตั้งสาํนกังาน 51,983 10,599 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,574 9,978 
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 6,687 5,351 

รวมประมาณการหน้ีสิน 70,244 25,928 
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 ขอ้สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการประมาณการผลประโยชน์
พนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุมีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
อตัราการข้ึนเงินเดือนเฉล่ีย 5.00 5.00 
อตัราการลาออกเฉล่ีย 0.00 - 30.00 0.00 - 30.00 
อตัราคิดลด 3.24 2.82 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จากการ
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

     
อตัราการข้ึนเงินเดือนเฉล่ีย 949 (853) 913 (819) 
อตัราการลาออกเฉล่ีย (532) 587 (529) 584 
อตัราคิดลด (859) 977 (828) 943 

19. หนีสิ้นอืน่  

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 189,546 205,288 
เงินชาํระค่าหุน้รอส่งคืน 203,013 203,013 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 95,174 43,417 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 24,819 2,993 
หน้ีสินอ่ืนรอส่งคืนในนามธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั            
สาขากรุงเทพมหานคร 10,789 10,789 

อ่ืน ๆ 46,882 48,085 

รวมหน้ีสินอ่ืน 570,223 513,585 
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20. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
ส่วนเกนิ (ตํา่กว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย   
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย   
ตราสารหน้ี 3,684 73 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย   

ตราสารหน้ี (6) (343) 

รวมส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 3,678 (270) 

บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (734) 54 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 2,944 (216) 

21. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปัน
ผลได ้ 

22. เงนิกองทุนทีต้่องดาํรงไว้ตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุนคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรง
เงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกองทุนของธนาคาร ซ่ึงคาํนวณตามข้ดกําหนดของ ธปท. อ้างอิงตาม
หลกัเกณฑ ์Basel III ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
เงนิกองทุนช้ันที่ 1   
เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 10,000,000 10,000,000 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 109 - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 2,355 (130) 
หกั:  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ   (52,717) (36,271) 
รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 9,949,747 9,963,599 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
เงนิกองทุนช้ันที่ 2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 2,325,729 - 
รวมเงินกองทุนช้ันที ่2 2,325,729 - 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งส้ิน 12,275,476 9,963,599 

 
 (หน่วย: ร้อยละ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 

อตัราขั้นตํ่า
ตาม

ขอ้กาํหนด    
ของธปท.     ธนาคาร 

อตัราขั้นตํ่า
ตาม

ขอ้กาํหนด    
ของธปท.     ธนาคาร 

     
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 5.75 27.53 5.125 37.78 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  7.25 27.53 6.625 37.78 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 9.75 33.96 9.125 37.78 
ตามประกาศของธปท.ท่ี สนส.4/2556 กาํหนดให้ธนาคารพาณิชยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของ
ธนาคาร ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง Website ของธนาคาร 
(www.bankofchina.com/th) ภายในเดือนเมษายน 2561 

23. รายได้ดอกเบีย้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 140,603 211,848 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 57,514 72,625 
เงินใหสิ้นเช่ือ 994,886 869,526 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 1,193,003 1,153,999 
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24. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

   
เงินรับฝาก 225,768 445,933 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 251,596 306,955 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14,135 - 

เงินนาํส่งกองทุนคุม้ครองเงินฝากและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู 73,068 114,129 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 564,567 867,017 

25. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 93,481 72,304 

- อ่ืน ๆ 115,058 98,633 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 208,539 170,937 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (21,047) (22,142) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 187,492 148,795 

26. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

กาํไรจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 117,774 164,184 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 117,774 164,184 
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27. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

หน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั):   
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 48,130 (24,641) 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 82,634 (26,265) 

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 130,764 (50,906) 

28. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องธนาคารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 35,258 5,389 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,617) 7 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                       
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (13,730) 2,508 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 19,911 7,904 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (788) 1,805 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (276) 8 

ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,064) 1,813 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 95,475 33,916 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ 10 และ 20 ร้อยละ 10 และ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 21,885 4,254 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,617) 7 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาเสียภาษี

และค่าใชจ่้ายสุทธิท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (357) 3,643 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 19,911 7,904 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์หน้ีสิน
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในส่วนของ          

กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด       
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ส่วน (เกิน) ตํ่ากวา่ทุนจาก                      
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (734) 54 - - 

ประมาณการหน้ีสิน 20,646 16,820 4,102 7,167 
รายไดค้่าธรรมเนียมรอตดับญัชี 8,183 - 8,183 - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - - - (11,659) 

อ่ืนๆ 3,429 1,984 1,445 1,984 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  31,524 18,858 13,730 (2,508) 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

29.1 ภาระผูกพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
   
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 551,846 789,970 
ภาระผกูพนัอ่ืน   

- วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 12,274,115 11,238,845 
- การคํ้าประกนัอ่ืน 17,425,355 15,045,222 

รวม 30,251,316 27,074,037 

29.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ธนาคารไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังานและสาขา สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3 - 
20 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 36,903 24,572 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 72,440 26,010 
มากกวา่ 5 ปี 35,367 39,063 

รวม 144,710 89,645 

30. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคาร หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมธนาคารหรือ                ถูก
ธนาคารควบคุม ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคาร 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบัธนาคาร ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของธนาคารท่ีมี
อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิก            ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคล
ดงักล่าวและกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม
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ในระหว่างปี ธนาคารมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งธนาคารและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทใหญ่:    
ดอกเบ้ียรับ    

- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 9 ราคาตลาด 
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 47,180 - ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย    
- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 15,802 ราคาตลาด 
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 47,637 - ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์    
- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 10,614 อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการ 
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 1,769 - อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมรับ    
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 28 - อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการ 

บริษัทในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน จํากดั:    
ดอกเบ้ียรับ 8,412 86,858 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 214,779 291,036 ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 11,823 2,312 อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการ 
รายไดค้่าธรรมเนียมรับ 11,158 - อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการ 
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ยอดคงคา้งระหวา่งธนาคารและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงคา้ง   
บริษัทใหญ่   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์   

- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 36,416 
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 3,138,400 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ   
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 1,319 - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)   
- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 243,425 
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 4,941,330 - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื   
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 2,287,663 - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 15,660 - 

เงินชาํระค่าหุน้รอส่งคืน    
- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 203,013 

หน้ีสินอ่ืนในนามธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั                        
สาขากรุงเทพมหานคร   

- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 10,789 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   

- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 10,372 
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั 321 - 

หน้ีสินอ่ืน   
- ธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั - 13,427 

- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จาํกดั - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษัทในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน จํากดั   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,087,550 2,866,290 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 5,387 1,350 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 6,312,017 10,661,364 
เงินรับฝาก 123,952 81,864 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 11,321 69,757 
เงินชาํระค่าหุน้รอส่งคืน 203,013 - 
หน้ีสินอ่ืนในนามธนาคารแห่งประเทศจีน จาํกดั                        
สาขากรุงเทพมหานคร 10,789 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,711 - 
หน้ีสินอ่ืน 7,316 2,258 

รายการหน้ีสินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินรับฝาก 20,348 20,038 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานท่ีจ่ายจริงใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัในระหวา่งปีของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น(1) 60,366 44,458 

รวม 60,366 44,458 
(1) ผลประโยชน์ระยะส้ันรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวน 4 ล้านบาท (2559: 4 ล้านบาท) 
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31. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

   
กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 75,564 26,011 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)                      0.08 0.03 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000 

32. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ฐานะการเงินของธนาคารจาํแนกตามลกัษณะภมิูศาสตร์สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

 

ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม 

ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม 

       
สินทรัพยร์วม 36,580,091 9,352,692 45,932,783 35,762,376 8,186,132 43,948,508 
รายการระหวา่งธนาคารและ    
ตลาดเงิน - สุทธิ (สินทรัพย)์ 10,104,249 1,156,515 11,260,764 18,269,285 184,486 18,453,771 

เงินลงทุน - สุทธิ 3,506,615 - 3,506,615 3,706,038 - 3,706,038 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 22,387,372 8,193,459 30,580,831 13,265,601 8,001,646 21,267,247 

เงินรับฝาก  21,204,405 78 21,204,483 21,995,833 85 21,995,918 
รายการระหวา่งธนาคารและ    
ตลาดเงิน (หน้ีสิน) 2,062,993 9,198,475 11,261,468 2,820,144 8,086,503 10,906,647 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 352,992 - 352,992 279,351 - 279,351 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงิน
กูย้มื 

- 2,287,663  2,287,663  -  -  - 
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ผลการดาํเนินงานของธนาคารจาํแนกตามลกัษณะภูมิศาสตร์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 

 

ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเท

ศ รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเท

ศ รวม 

       
รายไดด้อกเบ้ีย 882,778 310,225 1,193,003 781,284      372,716 1,154,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (324,533) (240,034) (564,567) (603,414) (263,603) (867,017) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 558,245 70,191 628,436  177,870  109,113   286,983 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 171,817 15,675 187,492       131,973      16,822    148,795 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  127,648 (4,767) 122,881      182,848    (12,024)    170,824 
หกั:  ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (712,522) (48) (712,570) (518,379) (105,213)    (623,592) 
บวก (หกั): หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า (141,078) 10,314 (130,764) 34,314 16,592 50,906 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษี
เงินได ้ 4,110 91,365 95,475 8,626 25,290 33,916 

33. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 11,987 - 11,987 - 11,987 
เงินลงทุนเผือ่ขาย      

ตราสารหน้ี 3,506,610 - 3,506,610 - 3,506,610 
หนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 10,257 - 10,257 - 10,257 
สินทรัพย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินสด 182,442 182,442 - - 182,442 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 11,260,764 - 11,260,764 - 11,260,764 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 30,580,831 - 30,580,831 - 30,580,831 
หนีสิ้นทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      

เงินรับฝาก 
 21,204,483   9,835,788   

11,371,185  
 -  

21,206,973  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 11,261,468 - 11,261,468 - 11,261,468 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  352,992   -  352,992   -  352,992  
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 2,287,663 - 1,959,626 - 1,959,626 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 77 - 77 - 77 
เงินลงทุนเผือ่ขาย      

ตราสารหน้ี 3,706,033 - 3,706,033 - 3,706,033 
หนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,199 - 1,199 - 1,199 
สินทรัพย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินสด 141,646 141,646 - - 141,646 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 18,453,771 - 18,453,771 - 18,453,771 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 21,267,247 - 21,267,247 - 21,267,247 
หนีสิ้นทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินรับฝาก 21,995,918 8,028,882 13,979,570 - 22,008,452 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 10,906,647 - 10,906,647 - 10,906,647 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 279,351 - 279,351 - 279,351 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการประมาณดว้ยวธีิการและสมมติฐานดงัน้ี 

(ก) เงินสด 

มูลค่ายติุธรรมประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข)  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 

มูลคา่ยติุธรรมประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลา
อนัสั้น 

(ค) ตราสารอนุพนัธ์ 

ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัรา
ผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ ธนาคารไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาใน
การประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

(ง) เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

(จ) เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัซ่ึงกาํหนดใหมี้การปรับอตัราดอกเบ้ียไดห้ลายคร้ัง 
และมีการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบัท่ีไม่มีนยัสําคญั หรือเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
และมีระยะเวลาในการปรับอตัราดอกเบ้ียภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีระบุในรายงานทางการเงินประมาณการโดย
เทียบเคียงกบัมูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีระยะเวลาการปรับอตัรา
ดอกเบ้ียนานกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีระบุในรายงานทางการเงิน ประมาณข้ึนโดยใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสด 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียในปัจจุบนัซ่ึงคิดกบัสินเช่ือท่ีให้กบัผูกู้ย้ืมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัและมีเง่ือนไขการให้
สินเช่ือคลา้ยกนั ยกเวน้หากเงินให้สินเช่ือกลุ่มดงักล่าวคาํนวณมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีดงักล่าวมีจาํนวนไม่แตกต่าง
จากมูลค่าตามบญัชีอยา่งเป็นสาระสาํคญัให้ถือวา่มูลค่ายุติธรรมของสินเช่ือนั้นประมาณเทียบเคียงกบัมูลค่าตาม
บญัชี  

(ช) เงินรับฝาก 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากแบบเม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั และ        เงินฝาก
ประเภทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีแต่มีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีระบุในรายงานทางการเงิน
ประมาณโดยเทียบเคียงกบัมูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีคาํนวณโดยวิธี
คิดลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปัจจุบนัของเงินฝากประจาํท่ีมีอายคุรบกาํหนดชาํระท่ีใกลเ้คียง 

(ซ) รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัราดอกเบ้ียปรับ
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายคุรบกาํหนดคงเหลือไม่เกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี  

(ฌ) ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด และมีอายุครบกาํหนด
คงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  

34. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

34.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของธนาคารจะไม่
สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือ
ทางการเงินหักดว้ยสํารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผูกพนัจากการอาวลั คํ้า
ประกนัการกูย้มื และคํ้าประกนัอ่ืน ๆ   

ธนาคารไดมี้การบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวเิคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์ความสามารถใน
การชาํระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเช่ือเพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็น
ปัญหาในอนาคต 

34.2 ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคารเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอนัจะมีผล
ในทางลบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนาคาร ความเส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึนจากความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างระยะเวลา
คงเหลือหรือระยะเวลาในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ของรายการทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้งของระยะเวลาคงเหลือหรือระยะเวลาในการปรับอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงภายใตก้ระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแนวนโยบายการ
บริหารความเส่ียงของธนาคาร 
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ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยยอดคงคา้งในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงดว้ยยอดมูลค่า
ตามสัญญาแสดงแยกตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาในการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

     อตัรา 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   ผลตอบแทน 

 
อตัรา
ดอกเบ้ีย ภายใน 3 - 12  มากกวา่ ไม่มี  

ถวัเฉล่ีย 
ร้อยละ (ต่อ    

 ลอยตวั 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสด - - - - - 182,442 182,442 - 
รายการระหวา่ง
ธนาคารและ            
ตลาดเงิน 391,684 9,610,846 - 836,060 - 476,336 11,314,926 1.83 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

- 
- - - - 11,987 11,987 - 

เงินลงทุน - สุทธิ - - 2,502,590 1,004,020 - 5 3,506,615 1.60 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 25,752,861 864,344 2,446,827 1,080,824 - 868,830 31,013,686 3.51 
รวมสินทรัพยท์างการ
เงิน 

26,144,545 
10,475,190 4,949,417 2,920,904 - 1,539,600 46,029,656  

หนีสิ้นทางการเงิน         
เงินรับฝาก 9,440,534 8,097,929 3,219,374 51,393 - 395,253 21,204,483 1.64 
รายการระหวา่ง
ธนาคารและ             
ตลาดเงิน 8,120 11,020,997 - - - 232,351 11,261,468 2.19 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวง
ถาม 

- 
- - - - 352,992 352,992 - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 10,257 10,257 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและ     
เงินกูย้มื 2,287,663 - - - - - 2,287,663 1.74 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 11,736,317 19,118,926 3,219,374 51,393 - 990,853 35,116,863  
ส่วนต่างสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน 14,408,228 (8,643,736) 1,730,043 2,869,511 - 548,747 10,912,793  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

        อตัรา 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   ผลตอบแทน 

 
อตัรา
ดอกเบ้ีย ภายใน 3 - 12  มากกวา่ ไม่มี  

ถวัเฉล่ีย ร้อย
ละ (ต่อ       

 ลอยตวั 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ปี) 

สินทรัพย์ทาง
การเงิน 

 
      

เงินสด - - - - - 141,646 141,646 - 
รายการระหวา่ง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 1,469,846 16,435,175 - - - 559,914 18,464,935 1.01 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ - - - - - 77 77 - 

เงินลงทุน - สุทธิ - 1,200,772 2,005,901 499,360 - 5 3,706,038 2.04 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลกูหน้ี 14,733,541 1,117,474 3,065,586 1,801,590 - 933,655 21,651,846 3.69 
รวมสินทรัพย์
ทางการเงิน 16,203,387 18,753,421 5,071,487 2,300,950 - 1,635,297 43,964,542  
หนีสิ้นทาง
การเงิน         
เงินรับฝาก 7,756,605 8,093,795 5,561,900 311,342 - 272,276 21,995,918 1.90 
รายการระหวา่ง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 1,858 10,596,838 - - - 307,951 10,906,647 3.09 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือ
ทวงถาม - - - - - 279,351 279,351 - 
หน้ีสินตราสาร
อนุพนัธ์ - - - - - 1,199 1,199 - 
รวมหน้ีสิน
ทางการเงิน 7,758,463 18,690,633 5,561,900 311,342 - 860,777 33,183,115  
ส่วนต่าง
สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการ
เงิน 8,444,924 62,788 (490,413) 1,989,608 - 774,520 10,781,427  
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34.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัรายรับ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
อนุพนัธ์ทางการเงินท่ีอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ อนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ 

เน่ืองจากธนาคารมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาํให้มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจัดการ
สถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และดาํเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง ภายใตเ้กณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท.อยา่ง
เคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ เงินหยวน 

ดอลลาร์
ฮ่องกง อ่ืน ๆ รวม 

      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 111,650 17,238 53,554 - - 182,442 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,037,301 2,019,746 1,352,005 882,753 30,441 11,322,246 
เงินลงทุน - สุทธิ  3,506,615 - - - - 3,506,615 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี  15,620,898 13,163,906 974,792 1,254,090 - 31,013,686 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 26,276,464 15,200,890 2,380,351 2,136,843 30,441 46,024,989 

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินรับฝาก 15,411,216 4,500,988 1,268,656 - 23,623 21,204,483 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 234,579 7,932,962 1,003,777 2,090,150 - 11,261,468 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 17,840 316,096 15,159 459 3,438 352,992 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 2,287,663 - - - 2,287,663 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 15,663,635 15,037,709 2,287,592 2,090,609 27,061 35,106,606 

ส่วนต่างรายการสินทรัพย ์                           
และหน้ีสินทางการเงิน 10,612,829 163,181 92,759 46,234 3,380 10,918,383 

ภาระผูกพนั       
เลต็เตอร์ออฟเครดิต - 534,660 170 - 17,016 551,846 
ภาระผกูพนัอ่ืน       
 วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 9,292,594 2,813,564 167,957 - - 12,274,115 
 การคํ้าประกนัอ่ืน 8,866,333 7,393,194 785,004 - 380,824 17,425,355 
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 (หน่วย : พนับาท)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ เงินหยวน 

ดอลลาร์
ฮ่องกง อ่ืน ๆ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 107,983 6,366 27,297 - - 141,646 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,556,851 1,621,244 748,455 396,358 144,215 18,467,123 
เงินลงทุน - สุทธิ  3,706,038 - - - - 3,706,038 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  7,572,244 8,833,983 3,859,109 1,386,510 - 21,651,846 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 26,943,116 10,461,593 4,634,861 1,782,868 144,215 43,966,653 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 17,386,517 3,839,928 651,095 - 118,378 21,995,918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 309,026 5,013,234 3,837,384 1,747,003 - 10,906,647 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 31,256 233,601 9,671 - 4,823 279,351 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 17,726,799 9,086,763 4,498,150 1,747,003 123,201 33,181,916 

ส่วนต่างรายการสินทรัพย ์                             
และหน้ีสินทางการเงิน 9,216,317 1,374,830 136,711 35,865 21,014 10,784,737 

ภาระผูกพนั       
เลต็เตอร์ออฟเครดิต - 656,373 - - 133,597 789,970 
ภาระผกูพนัอ่ืน       
 วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 7,591,394 3,520,397 127,054 - - 11,238,845 
 การคํ้าประกนัอ่ืน 6,623,882 7,218,623 917,910 - 284,807 15,045,222 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีภาระผกูพนัตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารไดท้าํเพ่ือการคา้ ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ เงินหยวน 

ดอลลาร์
ฮ่องกง อ่ืน ๆ รวม 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน        
     -  สญัญาซ้ือ 524,650 550,011 - - 255 1,074,916 
     -  สญัญาขาย 558,779 514,407 - - - 1,073,186 
 (หน่วย : พนับาท)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ เงินหยวน 

ดอลลาร์
ฮ่องกง อ่ืน ๆ รวม 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน        
     -  สญัญาซ้ือ 1,239,010 58,964 8,972 - - 1,306,946 
     -  สญัญาขาย 59,111 1,245,117 - - 2,976 1,307,204 
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34.4 ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่อง คือความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่
สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นัท่วงที หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ 

 สินทรัพยท่ี์มีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายท่ีมีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพ
คล่องอยา่งรอบคอบ แหล่งเงินทุนหลกัไดม้าจากทุนจากเจา้ของ 

รายละเอียดการครบกาํหนดของสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงินแสดงตามมูลค่าตามบญัชีใน           งบแสดงฐานะ
การเงิน และภาระผกูพนัแสดงดว้ยยอดมูลค่าตามสญัญา โดยคาํนวณจากระยะเวลาท่ีเหลืออยูจ่นถึงวนัชาํระเงินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

เม่ือ           
ทวงถาม 

ภายใน         
3 เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี 

มากกวา่      
5 ปี 

ไม่ระบุวนั
ครบกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสด - - - - - 182,442 182,442 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงิน 868,042 9,617,362 - 836,842 - - 11,322,246 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 11,987 - - - - 11,987 
เงินลงทุน - สุทธิ  5 - 2,502,590 1,004,020 - - 3,506,615 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  995,189 3,223,616 9,480,678 13,124,661 4,189,542 - 31,013,686 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,863,236 12,852,965 11,983,268 14,965,523 4,189,542 182,442 46,036,976 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 9,835,787 8,097,929 3,219,374 51,393 - - 21,204,483 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงิน 240,471 10,519,361 501,636 - - - 11,261,468 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 352,992 - - - - - 352,992 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 10,257 - - - - 10,257 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - - - 2,287,663 - 2,287,663 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 10,429,250 18,627,547 3,721,010 51,393 2,287,663 - 35,116,863 

ส่วนต่างรายการสินทรัพย ์              
และหน้ีสินทางการเงิน (8,566,014) (5,774,582) 8,262,258 14,914,130 1,901,879 182,442 10,920,113 

ภาระผูกพนั        
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 17,048 525,778 9,020 - - - 551,846 
ภาระผกูพนัอ่ืน        
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้          
ยงัไม่ไดถ้อน - 2,586,684 5,136,742 1,768,917 - 2,781,772 12,274,115 

 การคํ้าประกนัอ่ืน 831,110 852,932 260,107 919,912 343,954 14,217,340 17,425,355 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

เม่ือ           
ทวงถาม 

ภายใน       
3 เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี 

มากกวา่     
5 ปี 

ไม่ระบุวนั
ครบ

กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสด - - - - - 141,646 141,646 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงิน 2,029,760 16,437,352 11 - - - 18,467,123 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 77 - - - - 77 
เงินลงทุน - สุทธิ  5 1,200,772 2,005,901 499,360 - - 3,706,038 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  887,749 4,192,403 7,473,730 7,241,266 1,856,698 - 21,651,846 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 2,917,514 21,830,604 9,479,642 7,740,626 1,856,698 141,646 43,966,730 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 8,028,881 8,093,795 5,561,900 311,342 - - 21,995,918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงิน 309,809 10,596,838 - - - - 10,906,647 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 279,351 - - - - - 279,351 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,199 - - - - 1,199 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 8,618,041 18,691,832 5,561,900 311,342 - - 33,183,115 

ส่วนต่างรายการสินทรัพย ์               
และหน้ีสินทางการเงิน (5,700,527) 3,138,772 3,917,742 7,429,284 1,856,698 141,646 10,783,615 

ภาระผูกพนั        
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,941 90,185 695,684 1,160 - - 789,970 
ภาระผกูพนัอ่ืน        
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้           
ยงัไม่ไดถ้อน 107 2,280,117 5,626,637 629,731 - 2,702,253 11,238,845 

 การคํ้าประกนัอ่ืน 2,032,550 374,694 1,363,149 2,467,567 282,575 8,524,687 15,045,222 

35. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของธนาคารเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560   ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000,000,000 บาท   ไดเ้รียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

10,000,000,000 บาท  เป็นการออกหุน้สามญัทั้งหมด 1,000,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท   
 
โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 
 
 โครงสร้างของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560   มีดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือท่ีจดทะเบียน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  ชั้นท่ี 1 – 4 อาคารบางกอกซิต้ี เลขท่ี 179/4 ถนนสาทรใต ้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120  

เลขจดทะเบียนของธนาคาร  0107557000098 

วนัท่ีจดทะเบียน วนัท่ี 1 เมษายน 2557 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560) 

ทุนชาํระแลว้ 10,000,000,000 บาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560) 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 10 บาท 

เวบ็ไซต ์ www.bankofchina.com/th 

โทรศทัพ ์ (66)2-286-1010 

โทรสาร (66)2-286-1020 

สายด่วนลูกคา้สมัพนัธ์ (66)2-679-5566 
(24 ชัว่โมง)  

ผูส้อบบญัชี    บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
     ชั้น 33 อาคารเลครัชดา   เลขท่ี 193/136-137   ถนนรัชดาภิเษก    

คลองเตย   กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศพัท:์ (66)2-264-9090 
     โทรสาร : (66)2-264-0789-90 
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สํานักงานสาขา 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สาํนกังานใหญ่ ชั้นท่ี 1 – 4 อาคารบางกอกซิต้ี เลขท่ี 179/4 ถนนสาทรใต ้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120  
 โทรศพัท ์(66)2-286-1010 
 โทรสาร (66)2-286-1020 

สาขารัชดา ชั้น 1 อาคารภคินท ์เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
 เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพฯ 10400  
 โทรศพัท ์(66)2-203-7333 
 โทรสาร (66)2-203-7340 

สาขาตลาดไท                   55/28 หมู่ท่ี 9 ตาํบลคลองสอง อาํเภอคลองหลวง  
 จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 โทรศพัท ์(66)2-150-2459 
 โทรสาร (66)2-150-2460 

สาขาบางนา    ชั้น 1 ศูนยก์ารคา้เมกะบางนา ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ 
 อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 โทรศพัท ์(66)2-150-2102 
 โทรสาร (66)2-150-2101 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สาขาขอนแก่นตลาดจอมพล  ยนิูต A1-3, 555 หมู่13 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง 
 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
      โทรศพัท ์(66)3-802-5837 
 โทรสาร (66)3-802-5830 

สาขานครราชสีมา 440/9-11 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาํบลในเมือง  
 อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
 โทรศพัท ์(66)4-424-8909 
 โทรสาร (66)4-424-8901 
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ภาคเหนือ 

สาขาเชียงใหม่ 161 และ 161/1 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง  
 ตาํบลหนองป่าคร่ัง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

โทรศพัท ์(66)5-326-1880 
โทรสาร (66)5-326-1875 

ภาคใต้ 

สาขาหาดใหญ่  1468/7-8  ศูนยก์ารคา้อาเช่ียนพลาซ่า ชั้น 1  ถนนกาญจนวาณิชย ์ 
 ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110  
 โทรศพัท:์ (66)7-455-9579 

โทรสาร : (66)7-455-9580 

 


