สารบัญ

001

066

171

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

รายการระหว่างกัน

002

081

176

สารจากประธานกรรมการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

006

109

178

สารจากกรรมการผู้จด
ั การใหญ่

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

แนวทางการด�ำเนินงานด้านการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ

009

111

179

Statement of Direction, Vision
and Mission

รายงานคณะกรรมการ
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

010

113

182

โครงสร้างองค์กร

รายงานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

012

115

184

คณะกรรมการธนาคาร

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

016

127

185

ผู้บริหารระดับสูง

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของผู้สอบบัญชี

021

129

190

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป

รายงานของคณะกรรมการอิสระ

งบการเงิน

038

131

198

ภาวะแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

042

132

284

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

053

133

294

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การก�ำกับการดูแลกิจการ

ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

001

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

เงินให้สินเชื่อ

ก�ำไรสุทธิ

(หักรายได้รอตัดบัญชี)

(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

2562

เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

2562

2,089,874

2562

29,284

ล้านบาท

19.01%

ล้านบาท

2561

2561

2,024,205

2561

28,491

18.22%

ล้านบาท

ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

2561

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2558

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
(ROA) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลีย่
(ROE) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2560

2559

2558

(ปรับปรุงใหม่)

2,089,874 2,024,205 1,938,082 1,904,089 2,027,440 2,006,313 1,948,702 1,865,396 1,837,120 1,969,661
135,228

133,755

125,381

110,782

85,956

126,732

125,340

116,743

102,922

77,353

102,659 106,370 103,020 91,128 76,371 99,224 102,634 98,637 86,786 71,848
3,012,216 2,739,203 2,854,210 2,689,703 2,815,330 2,908,358 2,656,181 2,771,583 2,614,798 2,748,608
2,155,865 2,039,602 2,070,875 1,972,404 2,135,498 2,158,460 2,042,948 2,073,594 1,975,158 2,137,446
2,663,890 2,425,062 2,559,991 2,410,299 2,565,032 2,604,135 2,368,676 2,501,454 2,354,343 2,514,136
348,326 314,141 294,219 279,404 250,298 304,223 287,505 270,129 260,455 234,472
338,287 305,875 287,861 274,187 245,883 304,223 287,505 270,129 260,455 234,472
122,971
34,655
88,316
37,342
62,474
32,138
29,284

119,770
36,081
83,689
33,532
53,088
31,089
28,491

122,886
36,023
86,863
36,361
49,483
24,110
22,440

129,230 132,525
42,264 51,657
86,966 80,868
37,722 35,739
50,631 50,920
33,565 29,541
32,304 28,494

108,320
33,161
75,159
29,726
55,477
26,326
26,326

105,937
34,561
71,376
25,833
46,305
25,101
25,101

109,374
34,426
74,948
30,475
42,791
21,312
21,312

116,257
40,784
75,473
31,463
43,693
29,968
29,968

120,559
49,994
70,565
28,794
43,894
26,474
26,474

1.02

1.02

0.81

1.17

1.02

0.95

0.92

0.79

1.12

0.97

9.09

9.60

7.99

12.42

11.92

8.90

9.00

8.03

12.11

11.55

4.33
19.01
24.91

4.53
18.22
22.47

4.19
17.15
21.04

3.97
16.60
19.98

3.20
14.85
17.90

4.33
18.66
21.76

4.52
18.19
20.56

4.14
17.45
19.32

3.89
16.85
18.63

3.09
15.22
16.77

หมายเหตุ: ธนาคารได้ปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบได้กบั ปี 2561 ตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย หลังการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำ� หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่ได้มีการปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปี 2556 - 2559

รายงานประจำ � ปี 2562
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สารจากประธานกรรมการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

003

”

ด้ ว ย ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ค ว บ คู่ ไ ป กั บ
การยกระดั บ ด้ า นคุ ณ ธรรม จะน� ำ ให้ ธ นาคารกรุ ง ไทยก้ า วไปข้ า งหน้ า
ได้ อ ย่ า งมั่ น คง

”

ปี 2562 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นอีกปีทมี่ ปี จั จัยท้าทายการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป กฎและกติกาที่ปรับเปลี่ยน
ตลอดจนความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้
บริ ก ารทางการเงิ น ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมาจากธนาคารพาณิ ช ย์
อีกต่อไป แต่กระนั้นธนาคารกรุงไทยยังสามารถปรับตัวและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุนภาครัฐได้เป็นอย่างดี
ผลงานส�ำคัญทีน่ บั เป็นความส�ำเร็จในปีทผี่ า่ นมา เรือ่ งแรกคือ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี ท�ำให้ธนาคารสามารถสร้างจุดแข็ง
ในหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ บัตร Krungthai
Travel Card แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแลกเงินตรา
ต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT ด้วยตัวเองได้
ตลอด 24 ชั่วโมง บริการ Krungthai Connext ที่เป็นบริการ
แจ้งเตือนทุกความเคลือ่ นไหวทางบัญชีผา่ นแอปพลิเคชันไลน์บน
มือถือโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
บริการหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน โดย
ลูกค้าสามารถขอ Electronic Letter of Guarantee (LG) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถเป็น
Platform ของภาครัฐที่นอกจากจะช่วยส่งต่อนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ไปสูภ่ าคประชาชนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
ธนาคารในการเป็น Invisible Banking ทีส่ ามารถให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ล�้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และโดยเฉพาะ
การให้บริการในโครงการชิมช้อปใช้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ซึ่ งมีก ารน�ำ เทคโนโลยี Face Recognition มาใช้ ใ นการ
ลงทะเบียนประชาชนจ�ำนวนกว่า 10 ล้านคนด้วย ความส�ำเร็จ
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีธ่ นาคารกรุงไทยมีความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
อย่างเด่นชัด คือ การวางรากฐานองค์กรและสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใส ภายใต้
โครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” โดยมีโครงการที่น�ำเสนอจาก
พนักงานทั่วประเทศถึงกว่า 1,500 โครงการ

ผลจากความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ท�ำให้ในปี 2562 ธนาคาร
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัล Best Social
Impact Thailand 2019 จากนิตยสาร Capital Finance
International (CFI) ประเทศอังกฤษ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
ที่เป็นหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุม่ และ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล รางวัล Tab Digital Inclusive
Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนือ่ งจาก
Krungthai NEXT Application ได้รับการโหวตจากผู้พิการทาง
สายตาให้เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย สามารถท�ำธุรกรรม
ทางการเงินได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประเภทรางวัล
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ทีม่ กี ารบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผย
ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตามมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและ
คุณภาพบริการเพือ่ รองรับการธนาคารยุคใหม่ คือ การใช้ขอ้ มูล
เชิงลึกผนวกกับการเป็นแพลตฟอร์ม (Data+Platform: Datform)
ควบคูไ่ ปกับการยกระดับด้านคุณธรรม จะน�ำให้ธนาคารกรุงไทย
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
และสังคมไทยให้ดขี นึ้ เติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้า และ
สร้างผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้ สมดังจุดยืนของธนาคารทีว่ า่
“กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร

รายงานประจำ � ปี 2562
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สารจากประธานกรรมการ

นายประสงค์ พู นธเนศ

ประธานกรรมการธนาคาร

(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

005

”

ธนาคารกรุงไทย มีการพั ฒนาขึ้นในหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์การเป็น
ธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ล้�ำสมัย

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทยคนใหม่ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ธนาคารกรุงไทยมีการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาขึน้ อย่างเด่นชัดในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านของภาพลักษณ์
การเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐทีล่ ำ�้ สมัย สามารถผลักดันประเทศให้กา้ วสู่
สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ผ่านโครงการชิมช้อปใช้ มีบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์
ทุกกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี ในภาวะที่ปัจจัยแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ท�ำให้ธนาคารไม่อาจทีจ่ ะหยุดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งได้
เพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถบรรลุ พั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นและยั่ ง ยื น
อันได้แก่
• การดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและระบบงาน
โดยบุคลากรของธนาคารจะต้องมีการยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่และ
เพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้มีองค์ความรู้ ทักษะที่พร้อมรับกับ
เทคโนโลยีและระบบงานใหม่ๆ รวมถึงการแข่งขันและคู่แข่งใหม่ๆ ที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินเท่านั้น
• การให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยนอกจากธนาคารจะน�ำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับ
ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีคณุ ภาพแล้ว ยังต้องเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วย

”

• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยด� ำ เนิ น กิ จ การที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
และบรรษัทภิบาล
• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยธนาคาร
ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างสมดุล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และ
บริษทั ในเครือ ผมขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ที่ได้มอบให้กับธนาคารกรุงไทยเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการธนาคาร
(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)
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”

กรุ ง ไทยประกาศขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์คู่ ข นานเรือ บรรทุ ก เครื่อ งบิ น
และสปี ด โบ๊ ท

”

ท่ามกลางภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
และรวดเร็ว ปัจจัยลบทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น สงคราม
การค้าสหรัฐอเมริกาและจีน ความท้าทายมากมายจาก
รอบด้านในยุค Digital Disruption ธนาคารทุกแห่งจ�ำเป็นต้อง
มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น การมุ่งสู่ Open Banking
การยกระดับเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตรกับ FinTech
ต่างๆ สร้าง Platform และระบบนิเวศ (Ecosystem)
รวมไปถึงการท�ำ Digital Transformation เพื่อปรับองค์กร
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น
และอนาคต

3

การมุ่งสู่
Open Banking

2

การต่อยอด
ธุรกิจ

1

การซ่อม
สร้างพื้ นฐาน

ในปี 2562 เร่งด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์พิชิต
ภูเขา 3 ลูก

ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ จึงได้เร่งด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์พิชิต
ภูเขา 3 ลูก ได้แก่ การซ่อมสร้างพื้นฐาน การต่อยอดธุรกิจ
และการมุ่งสู่ Open Banking รวมถึงการสร้าง Platform
เพื่อดึงลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบนิเวศของธนาคาร และ
ลงทุนตามแผนงานด้านไอที (IT Master Plan) ด้วยวงเงิน
กว่าหนึง่ หมืน่ ล้านบาท เพือ่ สร้างโอกาสและพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารและพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบโจทย์ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการด�ำเนินงานท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ
ธนาคารรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไรบนความเสี่ยง
ที่เหมาะสมและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงบดุล ดังจะเห็น
ได้จาก ก�ำไรสุทธิ (เฉพาะธนาคาร) ในปีทผี่ า่ นมาจ�ำนวนกว่า
2.6 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น และธนาคารได้รกั ษาระดับ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ที่ 125-130% รวมถึง Credit Cost และ NPL Formation
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังได้ปรับการเติบโต
ของสินเชือ่ โดยเน้นทีค่ วามสมดุลของผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับความเสี่ยงของธนาคาร การควบคุมการเติบโตของ NPL
เพือ่ ทีธ่ นาคารจะสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้เหมาะสม
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการ
ซ่อมสร้างพืน้ ฐานและต่อยอดนัน้ ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญ
ทัง้ ด้านกระบวนการและพนักงาน เช่น การปรับจ�ำนวนสาขา
และอัตราก�ำลังให้เหมาะสม รวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะ
ใหม่ๆ การยกระดับกระบวนการอนุมตั สิ นิ เชือ่ รายใหญ่ การลด

การใช้กระดาษ (Paperless Organization) ด้วยการท�ำ
Digitization ซึ่งทั้งหมดจะน�ำไปสู่การลดต้นทุน และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังได้ด�ำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ได้แก่ โครงการชิมช้อปใช้
ทีธ่ นาคารกรุงไทยได้เข้าไปสนับสนุนทัง้ ในด้านของแอปพลิเคชัน
และแพลตฟอร์ม ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน
รวมถึงเครื่อง EDC ส่งผลให้มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทั้งสอง
ของธนาคารจ�ำนวนกว่า 12 ล้านคน รวมถึงร้านค้าทุกระดับ
ตัง้ แต่รากหญ้าจนถึงกิจการขนาดใหญ่รวมกว่า 180,000 ราย
ทั้งหมดได้เข้ามาสู่ระบบนิเวศของธนาคาร และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ กระจายเม็ดเงินสู่ฐานราก
นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมืออืน่ ๆ ทัง้ โครงการ
ที่เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและรัฐบาลใน
ฐานะลูกค้ารายใหญ่และพันธมิตรทางธุรกิจ และโครงการ
ร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ทีม่ งุ่ เน้นการสร้าง Platform และ
น�ำลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของธนาคาร
ได้แก่ โครงการบล็อกเชนกระทรวงการคลัง โครงการคืน
ภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (VAT Refund for Tourists) โครงการ e-GP
ของกรมบัญชีกลาง ฯลฯ และธนาคารยังได้ขยายระบบ
นิเวศทั้ง 5 ที่เป็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ระบบนิเวศภาครัฐ
ระบบนิเวศการช�ำระเงิน ระบบนิเวศการรักษาพยาบาลและ
สุขภาพ ระบบนิเวศสถาบันการศึกษาและนักเรียน และ
ระบบนิเวศระบบขนส่ง ผ่านโครงการ Digital Student Loan
โครงการ e-Court โครงการติดตัง้ เครือ่ ง EDC บนรถโดยสาร
ขสมก กว่า 3,000 คัน โครงการ Smart Hospital และอื่นๆ
ซึ่งท�ำให้ ณ ปัจจุบัน ธนาคารมีฐานลูกค้าจากทุกโครงการ
ที่ได้ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ครอบคลุมเกือบ 50%
ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ
ส�ำหรับในปี 2563 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ธนาคารกรุงไทยจึงได้มี
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กร 2 รูปแบบในลักษณะ
คู่ขนาน ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และเรือเร็ว
(Speedboat) โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน จะเป็นองค์กร
ขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคาร ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก
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เรือบรรทุก
เครื่องบิน

ยุทธศาสตร์
คูข
่ นาน

สปีดโบ๊ท

ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา Krungthai NEXT ให้เป็น
แอปพลิเคชันที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเรือเร็ว
จะเป็นองค์กรใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ การสร้าง
แพลตฟอร์ ม ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ แพลตฟอร์ ม อื่ น ๆ ในลั ก ษณะ
ระบบเปิด (Open Banking) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยที่แพลตฟอร์ม
และแอปพลิเคชันของธนาคารจะถูกสนับสนุนด้วย AI Machine Learning
และ Data Analytics ที่จะสามารถเข้าใจลูกค้า และตอบโจทย์ลูกค้า
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) รวมทั้งให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งจะด�ำเนินการใน 3 แนวทาง คือ
(1) แปลงคุณธรรมให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ ผ่านโครงการ Compliance
Champion และโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผนความยั่งยืน ภายใต้
แนวคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�ำ” โดยให้ทุกกิจกรรมต้อง
ค�ำนึงถึงหลัก ESG (Environment, Social and Governance) (2) ให้
กรุงไทยคุณธรรม อยู่ใน DNA ของคนกรุงไทย (3) ให้กรุงไทยคุณธรรม
เป็น Mission องค์กร ไม่ใช่แค่โครงการ

และการที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่ จะ
ท�ำให้ธนาคารสามารถต่อยอดธุรกิจได้อกี มาก หนึง่ ในนัน้ คือ การต่อยอด
ธุ ร กิ จ จากคู ่ ค ้ า ของลู ก ค้ า (X2G2X) ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากลู ก ค้ า หลั ก ของ
ธนาคาร เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
Distributor วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจรถเช่า
และอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของธนาคาร ท�ำให้ธนาคาร
สามารถน� ำ เสนอบริ ก ารทางการเงิ น ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งตรงใจ และ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง และทั้งหมดนี้ จะเป็นการ
ปูทางในการน�ำไปสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand
Digital Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้

ด้วยแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับการสร้าง DNA
กรุงไทยคุณธรรมดังกล่าว ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนให้ธนาคาร
กรุงไทยสามารถเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย และช่วยให้ “คุณ” ทั้ง 4
ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคนไทยทุกคน ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมีความสุขและยัง่ ยืน ให้สมกับค�ำว่า Krungthai Better Life
Everyday

ธนาคารไม่เพียงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับคุณภาพบริการ หากแต่ตอ้ งการ
ยกระดับคุณธรรมในองค์กรด้วย โดยจะเพิ่มความเข้มข้นของโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

009

Statement of Direction, Vision and Mission

Statement of Direction
บมจ.ธนาคารกรุงไทย มี Statement of Direction เป็นสถาบันการเงินเพื่ อการพั ฒนาในการสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการให้ความรูท
้ างการเงิน เพื่ อสนับสนุนความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก พั ฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้�ำในสังคม ภายใต้
การบริห ารจัด การองค์ ก รที่ มั่ น คง โปร่ง ใส และยั่ ง ยื น โดยการน� ำ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน

Vision
ธนาคารกรุ ง ไทยด� ำเนิ นธุ ร กิ จภายใต้ วิ สั ยทั ศน์
Growing Together มุ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒนา
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรเพื่ อสนั บ สนุ น การเติ บ โต
และความมั่ ง คั่ ง แก่ ลู ก ค้ า สร้ า งคุ ณ ภาพที่ ดี ข้ึ น
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่ างยั่ งยื นแก่ ผู้ถือหุ้น

Mission
	ดูแลและพั ฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
	ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
	ร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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โครงสร้างองค์กร
ณ 17 กุมภาพั นธ์ 2563

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่

สายงาน Digital Solutions

สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงาน Global Business
Development and Strategy

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานบริหารการเงิน

สายงานกลยุทธ์
และผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ
และกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

Krungthai
Group

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
กรุงไทยธุรกิจลีสชิง
่
KTB LEASING

บริษัท กรุงไทย
ธุรกิจลีสชิง
่ จํากัด

บริษัท บัตรกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทย
ไอบีเจ ลิสซิง
่ จํากัด

บริษัท เคทีซี
นาโน จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(กรุงเทพฯ) จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(ชลบุร)ี จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(ปทุมธานี) จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(สมุทรปราการ) จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(สมุทรสาคร) จํากัด

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้
และบริหารทรัพย์สิน

สายงานธุรกิจภาครัฐ

สายงานบริหารจัดการ
ทางการเงินเพื่ อธุรกิจ

สายงานทรัพยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

สายงานเทคโนโลยี

ธุรกิจด้านตลาดทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน

ธุรกิจประกัน

ั การกองทุนกรุงไทย
หลักทรัพย์จด

KTB GENERAL SERVICES
AND SECURITY

KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

ั การกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จด
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท กรุงไทย
แอดไวซ์เซอรี่ จํากัด

บริษัท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด

กรุงไทยกฎหมาย
KTB LAW

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด
(ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
ิ จํากัด (มหาชน)
ประกันชีวต

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด

ิ เซส
กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วส
KTB COMPUTER SERVICES

บริษัท กรุงไทย คอมพิ วเตอร์
ิ เซส จํากัด
เซอร์วส

รายงานประจำ � ปี 2562
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คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2563

นายประสงค์ พู นธเนศ
01 	
ประธานกรรมการธนาคาร

(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
02 	
ประธานกรรมการธนาคาร

(ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563)

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
03 	

นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
04 	

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
05 	

นายผยง ศรีวณิช
06 	

รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

กรรมการธนาคาร (ผู้มีอำ� นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

กรรมการธนาคาร (ผู้มีอำ� นาจลงนาม)
และกรรมการบริหาร

04

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่ (ผู้มีอำ� นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

03

05
06

รายงานประจำ � ปี 2562
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นายวิชัย อัศรัสกร
07 	

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
08 	

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ศ.(พิ เศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
09 	

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
10 	

กรรมการธนาคาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

09

07
10

08

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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พลเอก เทียนชัย รับพร
11 	

นายธันวา เลาหศิรวิ งศ์
12 	

กรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

นางนิธิมา เทพวนังกูร
13 	
กรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

11

12

13

รายงานประจำ � ปี 2562
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ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

01
นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่
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นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง
02 	

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
03 	

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
04 	

นายนิรุฒ มณีพันธ์
05 	

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารความเสี่ยง รักษาการสายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท

05

04

03
02

รายงานประจำ � ปี 2562
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นายสุรธันว์ คงทน
06 	

นายเอกชัย เตชะวิรย
ิ ะกุล
07 	

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
08 	

นางสาวศรัณยา เวชากุล
09 	

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน

07

08

09

06

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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นายสันติ ปริวส
ิ ุทธิ์
10 	

นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
11 	

นายธวัชชัย ชีวานนท์
12 	

นายกิตติพัฒน์ เพี ยรธรรม
13 	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่ อธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจภาครัฐ

นายพิ ชิต จงสฤษดิ์หวัง
14 	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

11

13

12

10

14
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นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
15 	

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช
16 	

นายชาญชัย สินศุภรัตน์
17 	

นายปฏิเวช สันตะวานนท์
18 	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส

นายโกศล แช่มชื่น
19 	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส

16
17

19

15

18
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ประวัติคณะกรรมการธนาคารและผูบ
้ ริหารระดับสูงโดยสังเขป
ประวัติคณะกรรมการธนาคาร (ณ 31 ธันวาคม 2562)
1. นายประสงค์  พู นธเนศ

(1)

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
17 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 76/2006 ของ IOD
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18
วิทยาลัยการต�ำรวจ
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.)
รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานกฤษฎีกา
2561 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารธนชาต
2562
2561 - 2562
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
2561 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
2558 - 2561	ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
2557 - 2561
อธิบดีกรมสรรพากร

(1)

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563

2555 - 2557	รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2555 - 2557	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
2554 - 2557	ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
2. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12 มิถุนายน 2561 (ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563)
คุณวุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Economics/Macroeconomics and International
Finance), Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา
• M.S. (Economics/Policy Economics), University of Illinois
at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Oxford Programme On Negotiation in Bangkok ปี 2562,
SAID Business School of Oxford University สหราชอาณาจักร
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 45/2019 ของ IOD
• ห ลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2017 ของ IOD
• Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่นที่ 8/2016 ของ IOD
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 4/2015 ของ IOD
• Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 29/2015 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 93/2007 ของ IOD
• หลักสูตร Financial Markets and New Financial Instruments,
International Monetary Fund Institute
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไออาร์พีซี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562
ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
2558 - 2561	ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
2558 - 2561
ประธานกรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
2558 - 2561	กรรมการ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2557 - 2558	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2557 - 2558	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
2556 - 2558
กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์
2556 - 2558	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
3. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
North Texas State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรบริหารทางการเงินตามมาตรฐานธนาคารซิตี้แบงค์
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007
ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005
ของ IOD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. ปตท.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 9 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2562
ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
2554 - 2555	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2554 - 2555	กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
2549 - 2555	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
2544 - 2554	กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
การลงทุน บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ประกันชีวิต
4. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

กรรมการธนาคาร (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
• ป ริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
• ป ริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่นที่ 10/2019 ของ IOD
• ห ลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 8/2017 ของ IOD
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 27/2016 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 113/2009 ของ IOD
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงก์
• หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006
by Moody’s
• หลักสูตร Regional Workshop “Risk Modeling for Sovereign
Debt Portfolio” by World Bank
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2560
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง
2546 - 2559	กรรมการผู้จัดการ
บจ. ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์

6. นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
8 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ป ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
University of Arizona, Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• ห ลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 223/2016 ของ IOD
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559
กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ
2558 - 2559
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

5. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (1)

กรรมการธนาคาร (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 กุมภาพันธ์ 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• MBA, University of New Haven สหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014)
• หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Financial Instrument and Market,
Harvard Business School
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2562	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
2558 - 2562
กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2561 - 2561
กรรมการ บมจ. ปตท.
2560 - 2561
อธิบดีกรมสรรพสามิต
2558 - 2561
กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
2559 - 2560
กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2557 - 2560
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2560
กรรมการ บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2557 - 2560
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

(1)

7. นายวิชัย อัศรัสกร

	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารและได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
The University of New South Wales ออสเตรเลีย

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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การอบรม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 215/2016 ของ IOD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปตท.
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 - 2557	เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)
8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 ธันวาคม 2552
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
• Master of Public Administration,
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเจาะลึก
(นมธจ.) ปี 2562 มูลนิธสิ ถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• ห ลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• R ole of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011
ของ IOD
• D irector Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
ของ IOD
• A udit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008
ของ IOD
• R ole of the Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 6/2008 ของ IOD
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 1/2008
ของ IOD
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. เอสไอเอสบี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้
2561 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการข้าราชการพลเรือน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอนเคย์ สตูดิโอ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานกฤษฎีกา
2555 - ปัจจุบนั 	คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการข้าราชการรัฐสภา
2558 - 2562
2558 - 2561
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
2558 - 2561
ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
2558 - 2561
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2554 - 2560
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2553 - 2558

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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9. ศ.(พิ เศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 กรกฎาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
• Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University
สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
• Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา
(ทุนฟุลไบรท์)
• Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา
(ทุน ก.พ.)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University
เนเธอร์แลนด์
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 112/2014 ของ IOD
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน่ ที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท.
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(1)

2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอ�ำนวยการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ
มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการ
ต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2557 - ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย
มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย
(ASIA Crime Prevention Foundation: ACPF)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2558
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
10. นางแพตริเซีย มงคลวนิช (1)

กรรมการธนาคาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• M aster of Laws (Tax), The London School of Economics and
Political Science, University of London สหราชอาณาจักร
• Master of Arts (Development Policy and Public
Administration), University of Wisconsin Madison
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 159/2019 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 274/2019 ของ IOD
• หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Future Economy and Internet GovernanceExecutive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาล
อินเทอร์เน็ต
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 26/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารและพ้นจากการเป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับแต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561 	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร
2560 - 2561
รองอธิบดี กรมสรรพากร
2560 - 2561
กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2557 - 2560
ผู้อำ� นวยการ ส�ำนักวิชาการแผนภาษี
กรมสรรพากร
11. พลเอก เทียนชัย รับพร

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
การอบรม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 240/2017 ของ IOD
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 22/2016 ของ IOD
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD
• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 15/2016 ของ IOD
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 28/2016 ของ IOD
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015
ของ IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 121/2015 ของ IOD

• หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก
• ห ลักสูตร Resource Management Introductory Course,
United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison,
Indiana สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution
System Course, United States Army Finance School Fort
Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
2559
ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
2557 - 2559
ปลัดบัญชีทหารบก ส�ำนักงานปลัดบัญชี
กองทัพบก
2557 - 2559
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
12. นายธันวา เลาหศิรวิ งศ์

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ห ลักสูตร Executive Program on Rule of Law and
Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• ห ลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• ห ลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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• Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 8/2019 ของ IOD
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 45/2019 ของ IOD
• Boardroom Success through Financing and Investment
(BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD
• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 20/2015 ของ IOD
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 ของ IOD
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 22/2014 ของ IOD
• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ ที่ 10/2004 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 43/2004 ของ IOD
• IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
• IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีพีบีไอ
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2558 - 2562
ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2557 - 2561
กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที
2554 - 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2559	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2554 - 2559
บมจ. อีซี่บาย
2557 - 2558
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทีโอที
2557 - 2558
กรรมการ บจ. เอฟ.เอ.เอส.ที. โซลูชั่นส์
2557 - 2558
กรรมการการเงินและสินทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

13. นางนิธิมา เทพวนังกูร

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12 เมษายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหารการเงิน
(เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 34/2019 ของ IOD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD
• Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ ที่ 18/2015
ของ IOD
• Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 3/2014
ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 126/2009 ของ IOD
• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General
Electric Crotonville, New York สหรัฐอเมริกา
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 12 เมษายน 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561
กรรมการสภา และกรรมการบริหาร
สถาบันวิทยสิริเมธี
2559 - 2561
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยออยล์
2559 - 2561
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2558 - 2561
ประธานกรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล
2558 - 2561	ประธานกรรมการ
บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงิน
และบัญชีองค์กร บมจ. ปตท.
2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร
บมจ. ปตท.
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ประวัติผู้บริหารระดับสูง (ณ 31 ธันวาคม 2562)
1. นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 51 ปี
- ดูรายละเอียดหน้า 23
2. นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหารความเสีย่ ง
รักษาการสายงานปฏิบตั กิ าร
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยากรพลังงาน ปี 2019
• Certificate, Role of the Chairman Program ของ IOD
• Certificate, Corporate Governance for Capital Market
ของ IOD
• IFRS 9 Implementation, Incisive Risk Information Limited ปี 2017
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• The Risk Games Conference 2013: The Asian Banker
Summit 2013 Jakata, Indonesia
• Corporate Credit Rating Analysis Hong Kong
• Bourse Game; Union Bank of Switzerland, Hong Kong
• Portfolio Management; Euro Money, Hong Kong
• Project Management; Alltel Information System
• Syndication Loan; DC Gardner
• Problem Solving and Decision Making, Kepner Tregoe
• Leadership Development Institute, Kepner Tregoe
• Asset & Liability Management, Sendero Institution
• Profitability Measurement and Fund Transfer Pricing,
Sendero Institution
• Risk Management, Risk Metrics
• Advance Volatility Trading, Singapore
• Advance Banking and Risk Management Program,
Nanyang Technology University, Singapore
• Retail Lending and Stress Test, Singapore
• FRM (Financial Risk Manager; GARP)

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้
(ชื่อเดิม บล. เคที ซีมิโก้)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2560
ประธานกรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
กรรมการบริหาร บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
2557 - 2559
2556 - 2559 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหารความเสีย่ ง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
3. นางประราลี รัตน์ประสาทพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham
สหรัฐอเมริกา
• ป ริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Legal Strategies for Personal Data Management,
Chulalongkorn University ปี 2019
• Innovations Payment, Master Card, United Kingdom
ปี 2018
• Fintech Strategy and Innovation Payment System,
Plug and Master Card, Singapore ปี 2018
• SAS Global Forum 2018 (Executive Program),
SAS Software, USA ปี 2018
• Blockchain in Government, Trueventus, Singapore ปี 2018
• Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie,
Singapore ปี 2018
• C o-Creation Workshop, VISA International, Singapore
ปี 2017
• Innovations Payment-MasterCard Asia/Pacific,
VISA International, MSI Global Private Limited,
Singapore ปี 2017
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• Innovations Payment, UnionPay International, China
ปี 2017
• Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA
ปี 2017
• Analytics Experience, SAS Software, Italy ปี 2016
• Asia Banking Analytics Roundtable, Mckinsey,
Hong Kong ปี 2016
• Director Certification Program (DCP) ของ IOD ปี 2016
• Customer Segmentation and Micro Segment Analytics
by SAS ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• KTB Digital Banking Workshop ปี 2015
• Advance Management Program INSEAD Business School
-European Campus, France ปี 2011
• หลักสูตร Customer Experience Workshop, Malaysia ปี 2010
• SME Strategy Workshop, GE, Singapore ปี 2007
• หลักสูตร Global Mortgage Conference, GE USA ปี 2006
• หลักสูตร Advance Manager Course
• หลักสูตร Six Sigma/Quality Training ปี 2003
จ�ำนวนหุ้น(หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ธ.ค. 2562	รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ
และกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูล
เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร
คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ
เครือข่ายรายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2556 - 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

4. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
26 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ป ริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• ก ารป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Executive Talk 2019
• ห ลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• KTB executive refining program (One-on-one) 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• Interest Rate Indexes และเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรม Derivatives ปี 2015
• ห ลักสูตรพัฒนานักบริหาร TLCA Executive Development
Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2014
• ก ฎเกณฑ์ FATCA ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ของธนาคาร ปี 2014
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2562
กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2555 - 2562	กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2559 - 2561	รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2559	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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5. นายนิรุฒ มณีพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
เลขานุการบริษัท
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
23 สิงหาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทด้านกฎหมาย Temple University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence
Howard University สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
• การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• The Advanced Management Program (AMP),
The University of Chicago Booth School of Business ปี 2018
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2018
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 1/2012 ของ IOD
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011
ของ IOD
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2010
ของ IOD
• Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 33/2009 ของ IOD
• หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น 102
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
วิทยาลัยการยุตธิ รรมการปกครองส�ำนักงานศาลปกครอง รุน่ 2
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Institute of Business and Industrial Development)

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บจ. กรุงไทยกฎหมาย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2549 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - ก.ย. 2561	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2560	ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ. การบินไทย
2553 - 2557	รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ. การบินไทย
6. นายสุรธันว์ คงทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
8 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Public Administration,
University of Southern California สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Reimaging Your Business for the Digital Age 2019
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล
บมจ. ทิพยประกันภัย
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. - มิ.ย. 2561	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
2560 - 2561
2560 - 2561
กรรมการ บจ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
2553 - 2561
กรรมการ บจ. ท�ำท�ำไป
2559 - 2560	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2555 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7. นายเอกชัย เตชะวิรย
ิ ะกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.)
รุ่นที่ 5/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Executive Talk 2019
• หลักการพิจารณาความผิดทางวินัยและตัวอย่างค�ำพิพากษา
ที่เกี่ยวข้อง
• Director Certification Program (DCP) ปี 2018 ของ IOD
• Good Corporate Governance for Top Executives,
LEAD Business Institute ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Situational Leadership for Top Leaders ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน 	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
2560 - ปัจจุบัน 	กรรมการ บจ. โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2560 	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 8 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557	ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 8 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2555 - 2557	ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ ริหารฝ่าย
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
8. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
23 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน
และปริมาณวิเคราะห์ University of Reading สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Executive Talk 2019
• หลักสูตร Blockchain & Bitcoin for Management รุน่ ที่ 1/2561
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• Bank of Thailand’s Treasury Dealer Course ปี 2017
• หลักสูตรอบรมความรูด้ า้ นตราสารหนีข้ องผูค้ า้ ตราสารหนี้ ปี 2017
• หลักสูตร Inspirational Leadership ปี 2017
• Customer Segmentation and Micro Segment Analytics
by SAS ปี 2016
• KTB Executive Refining Program ปี 2016
• Global Market Desk Guide ปี 2016
• Strategic Planning Workshop ปี 2015
• Creating the Performance-Driven Organization ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ประสบการณ์การท�ำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีม Trading กลุ่ม Global Markets
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2558	Head of Capital Market Product Trading
บมจ. ธนาคารทหารไทย
9. นางสาวศรัณยา เวชากุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Executive Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
• CFO Focus On Financial Reporting 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ค. 2562 - ส.ค. 2562	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการบริหารการเงิน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2553 - 2562	EVP, Head of Financial Planning &
Analysis (PF&A)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

10. นายสันติ ปริ วิสท
ุ ธิ์

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ป ริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• ก ารก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า ปี 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Krungthai Strategy and Future Direction 2019
• Executive Talk 2019
• แนวทางการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ความรู้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 ปี 2019
• Design thinking: growing the right mindset for better
compliance 2019
• Annual Audit Committee Conference KTB Group 2019
• เกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่
(Core Business Enablers 8 ด้าน): การตรวจสอบภายใน 2019
• Industry Code of Conduct 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปี 2019
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 16/2018 ของ IOD
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 10/2018 ของ IOD
• One on One Executive Coaching รุ่นที่ 1/2560,
Slingshot Group
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560
ของ IOD
• Advanced Audit Committee Program: AACP ของ IOD
ปี 2017
• Internal Audit in Disruptive Technology
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2017
• Good Corporate Governance for Top Executives,
LEAD Business Institute ปี 2017
• Annual Audit Committee CAACC ปี 2016
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
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• Crucial Conversation, PacRim ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• กฎเกณฑ์ FATCA ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ของธนาคาร
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 1,070 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00001%
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ
สายงานตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2558	ผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ
สายงานตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
11. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาโท การเงิน Rensselaer Polytechnic Ins.
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.)
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Thailand Competitiveness Conference 2019

Digital HR Forum 2019
การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
Executive Talk 2019
ห ลักสูตร Annual Conference and Exposition, สถาบัน
Society for Human Resource Management (SHRM):
SHRM, USA ปี 2018
• ห ลักสูตร 6TH Compensation & Benefits Summit 2018,
สถาบัน Equip global, Singapore
• ห ลักสูตร TMA Trend Talk #8 Renovate to Innovate:
Moving Forward with Agility in the Digital Era,
Thailand Management Association (TMA) ปี 2018
• G ood Corporate Governance for Top Executives,
LEAD Business Institute ปี 2017
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• H ow Digital Technology Transforms the Financial Service
and Experiences ปี 2016
• Situational Leadership ปี 2015, Slingshot Group
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell
University ปี 2015
• P rofessional Coach Certification Program, Thailand
Coaching Institute ปี 2015
• The GRID for Supervisory Excellence-Experience The Power
to Change, Grid Organization Development LLC ปี 2015
• Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA):
CMMU Session (2014)
• W orkshop: The Leadership Talent Sustainability Across
Borders ปี 2013, Personnel Management Association
of Thailand (PMAT)
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - 2559 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

•
•
•
•
•

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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12. นายธวัชชัย ชีวานนท์

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Seattle University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
• Master Deal Maker Program, University of Pennsylvania,
USA
• Director Certification Program (DCP) ของ IOD
• Banking Institutes Program, Sydney, Australia
• IBM Client Executive Program (CEP),
Harvard University, USA
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์
เซอร์วิสเซส
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ. ได้เงิน ดอทคอม
2558 - 2561	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - 2561	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์
2555 - 2558	Executive Vice President,
IT Business Alignment,
Technology and Operations Group
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

13. นายกิตติพัฒน์ เพี ยรธรรม

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจภาครัฐ
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Executive Talk 2019
• GTB & Government Integrated Strategy to Digital Platform
• Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ปี 2018
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• One on One Executive Coaching, Slingshot Group ปี 2017
• Executive Leadership Development Program (ELDP)
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• Wholesale Banking Transformation
• กฎเกณฑ์ FATCA ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ของธนาคาร
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561 	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2559 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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14. นายพิ ชิต จงสฤษดิ์หวัง

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
อายุ 38 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 เมษายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Kellogg School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Bachelor of Science in Commerce,
McIntire School of Commerce Charlottesville,
University of Virginia, VA สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บมจ. บัตรกรุงไทย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อ
กิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
ก้าวไกลไปด้วยกัน 1
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อ
กิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
ก้าวไกลไปด้วยกัน 2
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - ต.ค. 2562	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2561 - ม.ค. 2562 กรรมการ บจ. เนสท์ติฟลาย
2558 - 2560	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2556 - 2558	Executive Vice President,
Head of SME Segment
บมจ. ธนาคารทหารไทย

15. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• ประกาศนียบัตร การตรวจสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• One on One Executive Coaching รุ่นที่ 2/2561,
Slingshot Group
• Optimizing Leadership Program ปี 2017
• Executive Brand Solicitation ปี 2016
• Situational Leadership ปี 2015
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 10,149 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) 0.00007%
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 1
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และ
บริหารทรัพย์สิน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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16. นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Retail Strategic Initiative 2019 & Krungthai Market Conduct
• Executive Leadership Development Program (ELDP)
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2018
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 6,339 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) 0.00005%
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บล. กรุงไทย ซีมิโก้
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2562	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2559 - 2560	ผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559	ผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร
ส�ำนักงานเขต ส�ำนักงานเขตสงขลา 1
ส�ำนักงานเขตสงขลา 2
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

17. นายชาญชัย สินศุภรัตน์

ผ ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9
ส�ำหรับผู้บริหาร ปี 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี 2019
• Digital Transformation in Banking for Executive ปี 2019
• เจาะลึกกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ (ล่าสุด) และ
ประกาศ สคบ. 2561 และแนวปฏิบตั ขิ องธุรกิจเช่าซือ้ และลีสซิง่
ที่ถูกต้อง ปี 2019
• Executive Brand Solicitation ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP)
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั 	กรรมการการลงทุน บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั 	กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่ม Loan Factory ส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ
กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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18. นายปฏิเวช สันตะวานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Webster University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• กระบวนการพิจารณาทางวินยั และความรับผิดทางแพ่งของพนักงาน
ปี 2561
• One on One Executive Coaching ปี 2561
• Capital Market and GM Product Solution ปี 2561
• Inspirational Leadership ปี 2560
• Optimizing Leadership Program ปี 2560
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Executive Brand Solicitation ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• TLCA Executive Development สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
บริษทั หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2013
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 67,000 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00048%
(การถือหุ้นลดลง 3,000 หุ้น จากวันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561
กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่
2560 - 2561 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2559 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
19. นายโกศล แช่มชื่น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
29 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Workshop Kick Off Pilot Branch 10+10
• Wealth Advice ใส่ใจผู้ลงทุน
• Executive Leadership Development Program (ELDP)
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2018
• Workforce Rationalization ปี 2018
• KTB Branding Together: Brand Talk ปี 2018
• กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB: The Future of Banking ปี 2017
• Optimizing Leadership Program ปี 2017
• The 7 Habits of Highly Effective People ปี 2017
• เตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์สำ� หรับผู้บริหาร
สังกัดธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ปี 2017
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 7,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) 0.00005%
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต.ค. 2561 - ต.ค. 2562 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2560 - 2561 	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เม.ย. - ต.ค. 2560 	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2559 - 2560 	ผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559 	ผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร
ส�ำนักงานเขต ส�ำนักงานเขตเพชรบุรี
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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ภาวะแวดล้ อ มการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2562
และแนวโน้มปี 2563
เศรษฐกิจโลกปี 2562 ชะลอตัว
(1)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลก
ในปี 2562 เติบโตเพียง 2.9% ลดลงจากปี 2561 ที่เติบโต 3.6% และเป็น
อัตราการเติบโตที่ต�่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551-2552
ขณะที่ปริมาณการค้าโลกขยายตัวได้เพียง 1.0% ชะลอลงกว่าในปี 2561
ทีร่ ะดับ 3.7% จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ที่ตอบโต้กันอย่างรุนแรง รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ
กับประเทศอื่นๆ จนกระทบต่อกิจกรรมการผลิตทั่วโลก โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เติบโตน้อยกว่าปีก่อนหลังแรงส่งจากนโยบายการคลังค่อยๆ
หมดไป แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการบริโภคและการจ้างงานที่ยัง
แข็งแกร่ง ด้านเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า รวมทั้ง
อุปสงค์ในประเทศทีช่ ะลอลงจากนโยบายปรับสมดุลเศรษฐกิจของรัฐบาล
เศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบจากภาคการผลิตและการส่งออกที่
ชะลอลงอย่างหนัก อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนจาก
Brexit ส่วนเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังต้องเผชิญกับการบริโภคในประเทศทีแ่ ผ่วลง
จากการปรับขึ้นภาษีอุปโภคบริโภคอีกด้วย

เศรษฐกิจโลก
ปี 2562

โตเพี ยง

2.9%

นโยบายการเงินทั่วโลกมีทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น น�ำโดยธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 2 ครั้งแตะระดับ
1.50%-1.75% ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกลับมาใช้
นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) อีกครั้ง
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น และแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอลงท� ำ ให้ อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รในประเทศ
พัฒนาแล้วลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศก�ำลังพัฒนาก็ได้
ผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น เช่ น กั น ส่ ง ผลให้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นใน
หลายประเทศมีความผันผวน โดยดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง
ระหว่างสิ้นปี 2561 กับสิ้นปี 2562 ชี้ว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หยวน
และเยน แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ค่าเงินยูโร ปอนด์ อ่อนค่าลง
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IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตทีร่ ะดับ 3.3%(1) ส่วนปริมาณการค้าโลกจะขยายตัว
ได้ 2.9% จากสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิตที่เริ่มมีให้เห็นในหลายประเทศ รวมถึง
ความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนที่มีทิศทางดีขึ้น ขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
ส�ำหรับปี 2563 เศรษฐกิจโลก และจีนก็มีทิศทางผ่อนคลายลงบ้างจากการบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกไปแล้ว ด้าน
ยังเติบโตท่ามกลางความเสี่ยง นโยบายทางการเงินทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลายต่อไป จึงน่าจะมีส่วนช่วยพยุง
เศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเติบโตดังกล่าวอาจเบี่ยงเบนจากที่
ประมาณการไว้จากความเสี่ยงรอบด้านในปีนี้ อาทิ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(Covid-19) ทีเ่ ริม่ ต้นจากประเทศจีนทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและการเดินทาง
ระหว่างประเทศค่อนข้างมาก การเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายหลังการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่อาจ
ยังขยายตัว
ส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง และผลกระทบที่จะตามมาหากอังกฤษ
เปราะบาง พ้นสภาพสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ การแสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
เศรษฐกิจโลก
ภายใต้ภาวะดอกเบีย้ ขาลง อาจเป็นชนวนเหตุสำ� คัญทีส่ ร้างความเปราะบางแก่ภาคการเงิน
ปี 2563
ทั่วโลกระลอกใหม่

(1)

IMF World Economic Outlook มกราคม 2563
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เศรษฐกิจไทยปี 2562 ชะลอตัวจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน

เศรษฐกิจไทย
ปี 2562

เติบโตลดลง
เหลือเพี ยง

2.4%

โดยเศรษฐกิ จ ขยายตั ว เพี ย ง 2.4% ลดลงจาก
ระดับ 4.2% ในปี 2561 ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงมากกว่าที่
หลายฝ่ายคาดไว้ ท�ำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงสองครั้งจาก 1.75% จนมาอยู่ที่
1.25% ปัจจัยหลักที่ท�ำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวมาจาก
ผลกระทบจากสงครามการค้าที่ท�ำให้มูลค่าการส่งออก
ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
การส่งออกสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานส�ำคัญของโลก
เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
หดตัวลงอย่างมาก อีกทั้งความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาของสินค้าไทยก็ถูกกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่า
เห็นได้จากดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริงแข็งค่าถึง 6.0%
การส่งออกทีห่ ดตัว รวมทัง้ มาตรการก�ำกับดูแลการปล่อย
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (มาตรการ LTV) ที่ส่งผลต่อ
การชะลอการลงทุนใหม่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว นอกจากนี้ การลงทุนของ

ภาครัฐยังขยายตัวต�ำ่ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ส่วนหนึง่ เกิดจาก
ความล่าช้าของงบประมาณประจ�ำปี 2563 ที่กระทบต่อ
การเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาส 4 ปี 2562 ตามปีปฎิทิน) การเลื่อนการลงทุน
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และความล่ า ช้ า ของโครงการหลั ก
ในระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยัง
ได้รบั แรงสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนทีต่ อบสนอง
มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ เช่น มาตรการ
พยุงการบริโภคผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วย
เหลือเกษตรกร และมาตรการชิมช้อปใช้ นอกจากนี้
ภาคการท่ อ งเที่ ย วยั ง คงขยายตั ว ได้ ดี ตามจ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa On Arrival:
VOA) ให้กับหลายประเทศที่เป็นเป้าหมาย เช่น จีน
อินเดีย และไต้หวัน เป็นต้น
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เศรษฐกิจไทย
ปี 2563
เติบโตต่�ำกว่าปี

2562

Covid-19

กระทบเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมาก

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง
โดยคาดว่าจะเติบโตต�ำ่ กว่าปี 2562 เนือ่ งจากเผชิญความเสีย่ งส�ำคัญ
คือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่คาดว่าจะส่งผลกระ
ทบค่อนข้างมากต่อภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วง
ครึ่งแรกของปี ซึ่งได้ท�ำให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ
มาตรการด้านภาษี มาตรการขยายเวลาช�ำระหนีแ้ ละค่าธรรมเนียม และ
มาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1.00% ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้
ภาวะภั ย แล้ ง และความล่ า ช้ า ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี

พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะกระทบรายได้ของภาคเอกชนและครัวเรือน
ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงแล้วคาดว่า
จะท�ำให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลง ทัง้ นี้ คาดว่าภาครัฐ
จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หลังพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 บังคับใช้และมีมาตรการกระตุน้ การบริโภค
และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์
ทั้งการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ�ำนอง และการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV
ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจาก
ที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคาร และความ
คืบหน้าของแผนงานในปี 2562

การเข้ า สู ่ ยุ ค ดิ ส รั ป ชั น (Disruption) ที่ เ ป็ น สภาวการณ์ ข อง
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทัง้ ด้านเทคโนโลยี คูแ่ ข่ง องค์กร
ภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
และผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ดำ� เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ทั้ง
การเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Model) ปฏิรูประบบเทคโนโลยี
ปรั บปรุ ง กระบวนการท� ำงาน รวมถึงปรับ สมดุลของพอร์ ตสิ น เชื่ อ
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทีป่ รับด้วยระดับความเสีย่ ง ทัง้ นี้ ธนาคาร
มีเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาครัฐในด้านการพัฒนา
ระบบเครือข่ายการช�ำระเงินที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับการพิจารณา
ทบทวนและก�ำหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์
และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน�ำไปปฏิบัติ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยธนาคารจัดให้มกี ารประชุมระดมความคิด
ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหาร
ของบริษัทในเครือ เพื่อก�ำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส�ำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ จากนั้น

ฝ่ายจัดการน�ำความคิดเห็นทีไ่ ด้จากการประชุมฯ ไปประกอบการจัดท�ำ
แผนธุรกิจของธนาคาร และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคารเพือ่
พิจารณาอนุมัติ เสร็จแล้วจึงด�ำเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ
แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งเป้าหมายที่ส�ำคัญให้พนักงานในองค์กร
ได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร (Business Strategy Seminar) เป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารตัง้ แต่ผจู้ ดั การสาขา ผูบ้ ริหารส�ำนักงานเขต และผูบ้ ริหาร
ระดับฝ่ายขึน้ ไป ได้รบั ทราบนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน ตลอดจน
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
รวมทั้งจะได้น�ำยุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่พนักงานในหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกันทัง้ ธนาคารต่อไป นอกจากนี้
ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคารสัญจร พร้อมตรวจเยีย่ ม
หน่วยงานและสาขาในแต่ละภูมิภาคอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงรับทราบปัญหา
จากการด�ำเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตัวชีว้ ดั รายเดือน และติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
โครงการส�ำคัญต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารเปรียบเทียบกับธนาคารคูเ่ ทียบและเป้าหมายตัวชีว้ ดั รายไตรมาส
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ธนาคารเพิ่ มงบประมาณ
ด้าน IT รองรับ

Technology
Disruption

จากรายงานผลการด�ำเนินงานของธนาคาร (Performance Report) ใน
ระหว่างปี นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้มอบนโยบาย กลยุทธ์
และค�ำแนะน�ำต่างๆ ไปยังฝ่ายจัดการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดการรับไปด�ำเนินการแล้วต้องกลับมารายงาน
ความคืบหน้าและผลส�ำเร็จต่อที่ประชุมฯ อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการช�ำระเงินและส่งเสริมการท�ำ
ธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้สอดรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(Digital Economy) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ไทยให้ เ ติ บ โต
และมี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น โดยธนาคารมี เ ป้ า หมายในระยะยาว คื อ
การเติบโตและสร้างก�ำไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (Sustainable
Growth from Optimized Profitability)
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถบรรลุ Statement of Direction วิสยั ทัศน์
และพั น ธกิ จ ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น การท� ำ ให้ ป ระชาชนมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น
มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น
รวมทั้งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารพาณิชย์
ชั้นน�ำของประเทศ ธนาคารยังคงด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
“3 Summits” ทีว่ างไว้ โดยตัง้ เป้าหมายว่าจะสร้างก�ำไรทีม่ เี สถียรภาพและ
ยั่งยืนผ่านการเติบโตของ Krungthai Digital Banking ซึ่งส่วนหนึ่ง

เป็นการต่อยอดจากบทบาทของธนาคารในการวางโครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส�ำหรับปี 2562
แผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ต่อยอด
และขยายผลจากโครงการส�ำคัญที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ ดังนี้
Summit ที่ 1: วางรากฐานให้แข็งแกร่งเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับ
อนาคต
ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง และกระแส
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology Disruption) ซึ่งส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานของธุรกิจต่างๆ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
ธนาคารจ�ำเป็นต้องพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
รั ด กุ ม และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับโครงการ
ที่จำ� เป็นต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร ดังนี้
การลงทุนพัฒนาระบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ขึน้ จากปกติทธี่ นาคารใช้งบประมาณ
ส�ำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ประมาณหลักพันล้านบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นงบลงทุนระดับ
กว่า 19,000 ล้านบาท ระหว่างปี 2562-2566 ต่อเนื่องจากปี 2561
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ส่วนหนึ่งได้น�ำมาใช้พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT”
และลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บล็อกเชน (Blockchain),
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI), การยืนยันตัวตนด้วย
เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics Verification), การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics), ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
และคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธนาคาร เช่น เพิม่ ฐานจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ “Krungthai NEXT”
เพิม่ ความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ปรับกระบวนการ
ท�ำธุรกรรมในสาขาและรูปแบบของสาขาโดยเน้นรูปแบบการให้บริการ
ทีเ่ ป็นดิจทิ ลั มากขึน้ เพือ่ ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ยั ง ให้ ค วามส� ำคั ญ กั บ เรื่ อ งความปลอดภั ย
และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนในการใช้บริการของธนาคาร
การดูแลก�ำกับกิจการที่ดี ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเรื่อง “ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” โดยได้
ด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพือ่ ให้ทกุ ระดับขององค์กรด�ำเนินงาน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อันจะน�ำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป โดยในปี 2562
ธนาคารได้ขยายผลการด�ำเนินการตามโครงการต้นแบบที่เกิดมาจาก
การระดมความคิดของหน่วยงานภายในธนาคาร ผ่านโครงการส�ำคัญในปี
ก่อนๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการ Krungthai Compliance Champion
และโครงการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งมีกิจกรรม
1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ธนาคารมีการพัฒนาทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความต้องการของลูกค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ
- ฝึ ก อบรมพนั ก งานสาขาเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล เช่ น
การจัดการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการใช้ช่องทาง
บริการดิจิทัล (Digital Channel) ความรู้พื้นฐานและบริการต่างๆ
(Features) ของ Krungthai NEXT รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ
เรื่องความต้องการของลูกค้า (Customer Journey) เป็นต้น
- สรรหาบุคลากรทีม่ ีความสามารถด้านดิจิทัลผ่านพันธมิตรต่างๆ
เช่น มหาวิทยาลัย และนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นต้น
Summit ที่ 2: สร้างก�ำไรที่เหมาะสมและยกระดับผลิตภัณฑ์
เป็นการให้บริการที่ครบวงจร
ในปี 2562 สินเชื่อของธนาคารเติบโตต�ำ่ กว่าที่คาดไว้ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลใหม่ๆ ของทางการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการเติบโตจากสินเชื่อที่มีคุณภาพดี
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ารายย่อย
และกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายจากการต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการภาครัฐ
ทั้ ง นี้ ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการควบคุ ม สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
(Non-Performing Loan: NPL) ผ่านระบบการบริหารจัดการและควบคุม
NPL ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบริหารจัดการหนี้ที่มีระบบ
การจัดชัน้ ลูกหนีใ้ หม่ การขายหนีต้ า่ งๆ รวมถึงแนวโน้มการเกิดหนีเ้ สียใหม่
จากการปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มลดลง เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ เน้นการรักษาสัดส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ต่ อ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (Coverage Ratio) ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ดี
โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี Coverage Ratio สูงกว่าร้อยละ 120
อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนัก
ตามความเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย อีกทั้งธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วน
เงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ
และครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในภาพรวม ธนาคารเน้ น การสร้ า งการเติ บโตและสร้ า งก�ำไร
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนผ่านการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
ขยายฐานลูกค้าด้วยการต่อยอดจากโครงการภาครัฐ ธนาคาร
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีขอ้ มูลเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์และรองรับ
ธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) จึงได้เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล
(Data Acquisition), การสร้างฐานข้อมูล (Data Foundation) รวมทัง้ การสร้าง
รายได้จากข้อมูล (Data Monetization) ผ่านการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้าเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่าง
แท้จริง ตัวอย่างการด�ำเนินการของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทย SME
for Siam Global House และสินเชื่อกรุงไทย SME ร้านค้าธงฟ้า เป็นต้น
พั ฒ นาช่ อ งทางการบริ ก ารในลั ก ษณะหลายช่ อ งทาง
(Omni-Channel) โดยมีการปรับรูปแบบ เพิม่ ช่องทาง และยกระดับการให้
บริการผ่านช่องทางต่างๆ ตัง้ แต่สาขา เครือ่ งให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
อัตโนมัติ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ ตลอดจนศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
(Krungthai Contact Center) และตัวแทนธนาคาร (Banking Agents)
เพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และ
ครบวงจร สามารถตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการ
ที่ดีในลักษณะไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ให้กับลูกค้าทุกระดับ
ทุกเวลา ทุกสถานที่
ในปี 2562 ธนาคารได้ น� ำ แนวคิ ด การสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี
(Customer Experience) มาปรับรูปแบบสาขาตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่ม 5 ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เน้นรูปแบบที่ทันสมัย
สวยงาม แต่คงความเป็นสถาบันการเงินมืออาชีพ โดยสาขารูปแบบใหม่
เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง อาทิเช่น ไอคอนสยาม สิงห์คอมเพล็กซ์
ไทยเบฟเวอเรจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต มหาวิทยาลัยบูรพา
และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น ส�ำหรับการให้บริการในสาขารูปแบบ
ใหม่นี้ มีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่
- Self Service Zone มีเครื่อง ATM Plus ที่สามารถท�ำธุรกรรม
ฝากและถอนเงินได้ภายในเครื่องเดียว
- Banking Transaction Zone บริการธุรกรรมทางการเงิน
- Advisory Zone ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
- Segment Zone ประกอบด้วย Precious Plus Lounge ส�ำหรับ
รับรองลูกค้า Precious Event Zone พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมสัมมนาทางการเงิน
และ Lifestyle Workshop Digital Learning Center พื้นที่ส�ำหรับ
ประยุกต์ใช้ Meet & Learn พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรี และ Co-Working
Space พื้นที่อิสระส�ำหรับคนรุ่นใหม่ใช้ท�ำงาน

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

045

นอกจากนี้ แต่ละสาขาได้มีก ารออกแบบให้แ ตกต่างกั น ตาม
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เช่น สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ดีไซน์ในแบบ Krungthai Cube - Campus, Connect, Community
ส่วนสาขามหาวิทยาลัยบูรพา ดีไซน์แบบ Loft - Young, Digital, Connect
จัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่งและเป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นต้น
Summit ที่ 3: สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก
Krungthai Future Banking
มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน 5 Ecosystems ยุทธศาสตร์สำ� คัญ
ของธนาคาร คือ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทีธ่ นาคาร
สามารถต่อยอดจากจุดแข็งของธนาคาร ได้แก่ การที่ธนาคารได้เข้าไป
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ธนาคารมีฐานลูกค้าที่กว้างและมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐและลูกค้าในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด และธนาคารมีความสามารถในการ
บริการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อต่อยอดและสนับสนุน
ธุรกิจ โดยในปี 2562 ธนาคารได้กำ� หนด 5 Ecosystems เป็นเป้าหมายหลัก
คื อ กลุ ่ ม หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Government) กลุ ่ ม การช� ำ ระเงิ น
(Payment) กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness)
กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) และกลุ่มระบบขนส่ง
(Mass Transit) ทั้งนี้ ธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็น
จุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยง
การให้บริการไปสูร่ ะบบนิเวศทางธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้าได้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการส�ำคัญของ 5 ระบบนิเวศทางธุรกิจใน
ปี 2562 ได้แก่
1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก่
• การสนับสนุนนโยบาย National e-Payment เช่น
Krungthai QR Code ผ่านผลิตภัณฑ์ “เป๋าตุง” ซึ่งได้มีการติดตั้งตาม
ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 แห่ง โดยให้ความส�ำคัญกับ
ร้านค้าในตลาดสดต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน
บริการ MyPromptQR ซึ่งเป็นบริการรับช�ำระเงินของร้านค้าด้วย
QR Code ของลูกค้า โดยร้านค้าสามารถรับช�ำระเงินด้วยการสแกน
QR Code ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของลูกค้า ช่วยร้านค้าลดปัญหา
การปฏิเสธการท�ำรายการหรือข้อพิพาทได้ด้วยการใช้ MyPromptQR
ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ท�ำรายการเอง อีกทั้ง ระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูล
ที่เหมาะกับการน�ำมาจัดโปรโมชั่นรายการส่งเสริมการขายได้
• โครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ธนาคารได้ ร ่ ว มกั บ
กรมบัญชีกลางพัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกจ่ายให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยแล้ว
ประมาณ 11.6 ล้านใบ ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้งได้จัดท�ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่ ม เติ ม ภายใต้ โ ครงการไทยนิ ย มยั่ ง ยื น ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ผู ้ พิ ก าร
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
ในปี 2560 อีกกว่า 3 ล้านใบ โดยเริ่มแจกจ่ายบัตรดังกล่าวในช่วงเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ การช่วยเหลือ
ค่าเดินทางทั้งรถประจ�ำทาง รถโดยสาร บขส. รถไฟ และรถไฟฟ้า
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า 14.6 ล้านคน
ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน ยอดการใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 คิดเป็น
วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 122,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้ต่างๆ ที่ส�ำคัญ
เช่น จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 78,000 ล้านบาท มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะเร่งด่วนทั้งสนับสนุนเงินให้ผู้ถือบัตร เงินช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ และเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงบุตรกว่า 9,200 ล้านบาท มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 7,200 ล้านบาท มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ช่วงปลายปี 5,600 ล้านบาท ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล
2,700 ล้านบาท รถไฟ 530 ล้านบาท รถโดยสาร บขส. 310 ล้านบาท
และรถโดยสาร ขสมก. 90 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุน
ประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการ
แก่ผู้มีรายได้น้อยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณ
จ�ำนวน 40,000 ล้านบาท สามารถใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงเดือนกันยายน 2563
• โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงิน
ประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
โดยในปี 2562 ธนาคารได้ตดิ ตัง้ เครือ่ ง EDC (Electronic Data Capture)
ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 30,000 แห่ง และติดตั้งแอปพลิเคชัน
ถุงเงินประชารัฐในร้านค้ากว่า 50,000 แห่ง โดยธนาคารมีแผนจะเพิ่ม
ปริมาณร้านค้าทีใ่ ช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับ
จ�ำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 ล้านราย
• โครงการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ปัจจุบนั รัฐบาลมีงบประมาณในการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุปลี ะประมาณ
70,000 ล้านบาท ส�ำหรับผูส้ งู อายุกว่า 9 ล้านคนทัว่ ประเทศผ่านธนาคาร
• มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้เข้าร่วมและเป็นผู้ให้บริการ
แอปพลิเคชันเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่านโครงการ
ชิมช้อปใช้ โดยธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส�ำหรับเป็น
ช่องทางให้รัฐบาลสนับสนุนวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
ผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และเป็นช่องทางในการช�ำระสินค้าและบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยในฝั่งผู้ประกอบการซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึง
ระดับชุมชน ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ร้านค้าใช้ในการรับช�ำระเงิน
เพื่อสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง 3 ระยะ (Phase) ให้
ประสบความส�ำเร็จ ธนาคารได้จดั ให้มโี ครงการและการด�ำเนินการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพิ่มเติม ดังนี้
- เพิ่ ม รู ป แบบบริ ก ารใหม่ แ ก่ เป๋ า ตั ง ชิ ม ช้ อ ปใช้ เช่ น
Krungthai Connext แจ้งเตือนยอดใช้จ่าย-เงินคืนเข้า กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ G-Wallet ช่อง 2 และโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ
(Chatbot) ค้นหาร้านชิมช้อปใช้ใกล้เคียง โดยระบบจะแสดงร้านค้าที่
ใกล้เคียงจ�ำนวน 10 ร้านค้าในรัศมี 10 กิโลเมตร และแสดงเส้นทางใน
Google Map เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหา
ร้านค้าเพื่อใช้บริการ
- บริการช�ำระค่าสินค้าจากร้านค้าชิมช้อปใช้บนเว็บไซต์
Thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทย โดยธนาคารร่วมมือกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไปรษณีย์ไทย สนับสนุน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง
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3 ระยะ ขยายการใช้จา่ ยในส่วนของ G-Wallet ช่อง 2 ให้สามารถซือ้
สินค้าและบริการผ่านระบบเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ของ
ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ในรูปแบบ e-Market Place โดยไปรษณีย์ไทยร่วมกับธนาคาร พัฒนา
ระบบการช�ำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมื่อซื้อสินค้าในเว็บไซต์
ดังกล่าว พร้อมมอบสิทธิพเิ ศษต่างๆ ได้แก่ สิทธิรบั เงินคืนจากมาตรการ
“ชิมช้อปใช้” คูปองส่วนลดส�ำหรับการใช้จ่ายสินค้าในหมวดอื่นๆ ครั้ง
ถัดไป และบริการขนส่งสินค้าจากออนไลน์สู่ปลายทางทุกที่ทั่วไทยด้วย
บริการส่งด่วน (EMS) ส่งถึงผู้รับภายใน 1-2 วัน
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนร้านค้ากว่า 4,000 ราย
และมีสนิ ค้าซึง่ เป็นของดีของเด่นจากทัว่ ประเทศมากกว่า 17,000 รายการ
บนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะช่วย
เพิ่มยอดจ�ำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้เกิดการหมุนเวียน
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สผู่ ปู้ ระกอบการรายย่อยและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น
จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า มีผปู้ ระกอบการร้านค้า
รายใหม่ ทั่ ว ประเทศสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า วและติ ด ตั้ ง
แอปพลิเคชันถุงเงินแล้ว (สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
ถึง 31 ธันวาคม 2562) จ�ำนวนกว่า 160,000 ราย และเมือ่ รวมกับร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐกว่า 80,000 ร้านค้า ท�ำให้ยอดรวมร้านค้าที่เข้าร่วม
มาตรการฯ มีจำ� นวนกว่า 170,000 ร้านค้าทั่วประเทศ
การใช้จา่ ยรวมของมาตรการชิมช้อปใช้ตงั้ แต่ 27 กันยายน 2562
จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 3 ระยะ จ�ำนวนกว่า
11.8 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 26,981.9 ล้านบาท โดย
เป็นการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 11,650.9 ล้านบาท และ
G-Wallet ช่อง 2 ประมาณ 15,330.9 ล้านบาท โดยยอดการใช้จ่ายรวม
แบ่งเป็นการใช้จา่ ยร้านชิม 4,536.1 ล้านบาท ร้านช้อป 18,691.3 ล้านบาท
ร้านใช้ 268.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 3,282.6 ล้านบาท และ
โรงแรม 153.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เติมเงินไว้ใน
G-Wallet ช่อง 2 กว่า 480,000 ราย และมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า
390,000 ราย
ทั้งนี้ การร่วมสนับสนุนการด�ำเนินโครงการชิมช้อปใช้ดังกล่าว
ของธนาคาร เป็นการช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ท�ำให้เกิดเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเมื่อประชาชนที่ได้รับสิทธิ์น�ำเงิน
ไปใช้จ่ายตามมาตรการของโครงการจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากและกระจายรายได้ไปสูช่ มุ ชน ซึง่ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
• ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
เพื่อน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ธนาคารร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ด�ำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมในการรองรับภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิ ต กรมศุ ล กากร ส� ำ นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
เป็นต้น เพื่อน�ำบล็อกเชนมาใช้พัฒนาระบบงาน การจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาล การหาแหล่งเงินทุน การบริหารทรัพย์สินและการประมูลงาน
ยกระดับประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยตัวอย่างโครงการต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การคืนภาษีนักท่องเที่ยว
การออมผ่ า นพั น ธบั ต รรั ฐ บาลด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Scripless Bond)

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ เป็นต้น
โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังเพือ่ ด�ำเนินงาน
โครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
น�ำร่อง 3 โครงการและเตรียมเปิดให้บริการในปี 2563 ได้แก่
1. โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refunds
for Tourists) เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมสรรพากร กรมศุลกากร
และธนาคารกรุงไทย ในการน�ำระบบบล็อกเชน มาใช้ในการคืนภาษีให้
กับนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ โดยในระยะที่ผ่านมา
มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ปีละไม่ตำ�่ กว่า 2 ล้านคน
ยอดมูลค่าการซือ้ สินค้าประมาณ 5 หมืน่ ล้านบาท และมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
ขอคื น ภาษี เ ฉลี่ ย 2 แสนรายต่ อ เดื อ น จากสถิ ติ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
นักท่องเทีย่ วจากประเทศจีนทีข่ อคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ สูงสุด ประมาณร้อยละ 70
ดังนั้นการน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้นักท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส มีความปลอดภัยสูง ยากต่อ
การปลอมแปลง และสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของภาครัฐ
โดยช่วยลดเรื่องการตรวจเอกสาร ลดการใช้กระดาษได้สูงสุด 10 ล้านใบ
ต่อปี ลดความหนาแน่นของคิวทีส่ นามบิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
เงินสด และสามารถคั ด แบบข้ อ มู ล การเดิ น ทางเข้ า -ออกได้ ทั น ที
จากเดิมใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ซึง่ จะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ วของประเทศ กระจายรายได้ไปยังผูป้ ระกอบการรายย่อย
สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนระดับรากหญ้า
2. โครงการระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Government Procurement: e-GP) ธนาคารร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง
ยกระดับระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ซึง่ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย
คือ
1) e-LG การออกหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการในระบบ e-GP ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและการตรวจสอบ
หลักประกันของผูป้ ระกอบการ และสร้างความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัยของ
หลักประกันที่น�ำมาใช้ โดยผู้ประกอบการสามารถขอ e-LG จาก
ทุกธนาคารและผ่านระบบบล็อกเชนที่พัฒนา
2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP มี
การรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการนิติบุคคล รวมถึงระบบ
อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ประกอบการตามผลงานในการ
ท�ำงานกับภาครัฐ สามารถช่วยให้ผปู้ ระกอบการลดระยะเวลา และภาระ
ของผูป้ ระกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการ
และการยื่นเสนอราคา โดยจากข้อมูลปี 2562 ภาครัฐมีการจัดซื้อ
จัดจ้างกว่า 3.6 ล้านโครงการ วงเงินรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ลดภาระ
ให้ ผู ้ ป ระกอบการกว่ า 270,000 ราย เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
สร้างความโปร่งใสของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งช่วยผลักดันการใช้
งบประมาณในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังสามารถเชือ่ มโยงกับ
ระบบของสถาบันการเงิน และระบบการประเมินคุณภาพแบบบูรณาการ
ของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐได้อีกด้วย
3. โครงการออมพันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (DLT
Scripless Bond) ธนาคารร่วมมือกับส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
พัฒนาการออมผ่านพันธบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การออก
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พั น ธบั ต รรั ฐ บาล การจ� ำ หน่ า ย รวมถึ ง การรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึง
การออม ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวทั้งในตลาดแรกและขยายตัวสู่
ตลาดรองในอนาคต เสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และช่วยลด
ขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ
บล็อกเชนยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการจองซื้อ
พันธบัตร รวมทัง้ ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ โดยลดระยะเวลาในกระบวนการออกใบพันธบัตร
ทัง้ หมด จากเดิม 15 วัน เหลือไม่ถงึ 2 วัน โดยรัฐบาลจะเริม่ ออกพันธบัตร
ออมทรัพย์รัฐบาลผ่านระบบบล็อกเชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
ธนาคารเชื่อว่า การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีบล็อกเชนมา
ขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและประเทศชาติเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
ในอนาคต
• พัฒนาระบบรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการรับช�ำระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการรับช�ำระเงิน รายได้และเงินอืน่ ๆ จากประชาชนและภาคธุรกิจ
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดขั้นตอนการน�ำเงินส่งคลัง
ให้กบั หน่วยงานภาครัฐอีกด้วย โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบงานเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับการรับและน�ำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุม
การท�ำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน
เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
โดยประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ ที่
ส่ ว นราชการด้ ว ยตนเอง สามารถท� ำ ธุ ร กรรมผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
epayment.cgd.go.th โดยการออกใบแจ้งการช�ำระเงิน (Bill Payment)
เพียงเลือกรายการหรือหน่วยงานทีต่ อ้ งการช�ำระ และน�ำไปช�ำระเงินผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น Krungthai NEXT, Krungthai Corporate
Online, ตู้ ATM, เครือ่ ง EDC ณ จุดบริการของกรมบัญชีกลาง ตลอดจน
สาขาของธนาคารกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และเมื่อประชาชนและ
ภาคธุรกิจช�ำระเงินส�ำเร็จแล้วจะได้รบั ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทนั ที
ในขณะเดียวกันข้อมูลการรับและน�ำส่งเงินจะเชื่อมโยงเข้าระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System: GFMIS) โดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบัน
ได้เริ่มให้บริการกับหน่วยงานน�ำร่องที่เริ่มด�ำเนินการรับช�ำระเงินและ
น�ำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับช�ำระเงินกลางฯ แล้วตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
2562 และธนาคารได้เตรียมขยายผลโครงการไปสู่ส่วนราชการอื่นๆ
ที่มีความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินเพียง
แห่งเดียวทีเ่ ป็นตัวกลางในการรับเงินและน�ำเงินส่งคลัง GFMIS โดยอัตโนมัติ
2. กลุ่มการช�ำระเงิน (Payment) ได้แก่
• Krungthai NEXT พัฒนาฟังก์ชนั และบริการต่างๆ เพิม่ เติม
ในปี 2562 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น บริการถอนเงิน
ไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเอทีเอ็มกรุงไทยกว่า 8,000 เครื่องทั่วประเทศ
บริการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีขั้นต�่ำและไม่เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
บริการตรวจสอบเครดิตบูโรออนไลน์ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการ Krungthai Connext แจ้งเตือนความเคลือ่ นไหวทางการเงินผ่าน LINE
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการสมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะที่รู้ใจและจะแนะน�ำ
รายการธุรกรรมที่ส�ำคัญพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละท่าน

รวมทั้งบริการ Chatbot ช่วยตอบค�ำถามที่พบบ่อย เป็นต้น ส�ำหรับ
จ�ำนวนผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในปี 2562 อยูท่ กี่ ว่า 7 ล้านราย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกว่า 3.5 ล้านรายเมื่อเดือนธันวาคม 2561
และมีจำ� นวนผู้ใช้บริการ Krungthai Connext กว่า 5 ล้านราย
• Krungthai Travel Card เป็นนวัตกรรมที่ธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกที่นำ� เสนอต่อตลาดในปี 2560 โดยในปี 2562
ธนาคารได้ ต ่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พื่ อ ขยายฐานลู ก ค้ า ได้ แ ก่
บัตร Krungthai Travel UPI Debit Card เพือ่ รองรับการใช้จา่ ยในสกุลเงินหยวน
และขยายระบบนิเวศกลุ่มการช�ำระเงินในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาด
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาฟังก์ชันและ
บริการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การเปิดใช้งานบัตร Krungthai Travel Card
ได้เองผ่าน Krungthai NEXT การเพิม่ สกุลเงินรูเบิลรัสเซีย โครนาสวีเดน
โครนนอร์เวย์ โครนเดนมาร์ก โคเรียวอน ไต้หวันดอลลาร์ และอินเดียนรูปี
เป็นต้น รวมทั้งได้เปิดให้บริการบัตรเสริม Krungthai Travel Card
(Supplementary Card) เพื่อให้ผู้ถือบัตรเดิมสามารถออกบัตรเสริมให้
แก่บุคคลอื่นได้เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือลูกค้าที่มี
การส่งบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึง
ตลาดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว ปัจจุบันธนาคารมีจ�ำนวนผู้ถือบัตร
Krungthai Travel Card กว่า 5 แสนราย
• บริการรับช�ำระใบสั่งออนไลน์ครบวงจร ร่วมกับส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบใบสั่งออนไลน์แบบครบวงจรโดยเชื่อมโยง
ข้อมูลใบสั่งทุกสถานีกับกรมการขนส่งทางบก อ�ำนวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ตำ� รวจในการดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการออก
ใบสั่ง ส่วนประชาชนสามารถช�ำระค่าปรับผ่านช่องทางของธนาคาร
ได้แก่ สาขา เครื่องเอทีเอ็ม แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รวมทั้ง
ตัวแทนของธนาคาร (CenPay ตูบ้ ญุ เติม และไปรษณียไ์ ทย) นอกจากนี้
ธนาคารอยู่ระหว่างการเตรียมขยายการช�ำระใบสั่งผ่านเว็บไซต์และ
ต่างสถานีต่อไปในอนาคต
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3. กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) ได้แก่
• โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับ
ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการ
และครอบครัวจ�ำนวนประมาณ 5 ล้านคน จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมา
เป็นการใช้บัตรประชาชนท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(EDC) โดยมีการติดตั้งเครื่อง EDC กว่า 5,600 เครื่องที่สถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ท�ำให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่าย
ตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยในปี 2562 รัฐบาล
ก�ำหนดวงเงินรวมของโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เป็นจ�ำนวนกว่า 70,000 ล้านบาท
• โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ด�ำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องกับสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยธนาคารเป็นผู้ให้บริการ
จัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วยบริการ Total Financial Solutions
for Smart Hospital เช่น การบริหารจัดการทางการเงินผ่าน Krungthai
Corporate Online บริการช�ำระเงินผ่านเครื่อง EDC บริการช�ำระเงิน
ด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self-Payment Machine ด้วยบัตรเดบิต
บัตรเครดิต QR Code ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) บริการ
จ่ายเงินเดือน เป็นต้น ทัง้ นี้ ธนาคารได้รว่ มมือกับโรงพยาบาลหลายแห่ง
ในปี 2562 เช่น โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกนั ) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลสมุ ท รปราการ เป็ น ต้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โรงพยาบาล
ต่างๆ ในการก้าวสู่ Smart Hospital
4. กลุม่ สถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) ได้แก่
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคารได้รับ
ความไว้วางใจจากกองทุน กยศ. ให้เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 ธนาคารได้ร่วมมือกับ กยศ.
ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System: DSL)เพื่อตอบสนอง
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมและผู้ค�้ำ ในรูปแบบไร้เอกสาร
(Paperless) และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ที่
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ท�ำให้
การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับ
นโยบาย National e-Payment

กรุงไทยพั ฒนาระบบ
จ่ายและรับช�ำระ
ค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสด

จนถึงปัจจุบัน กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า 5.64
ล้านราย และมีวงเงินประมาณ 607,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2562 กยศ.
ได้ด�ำเนินการปล่อยกู้แล้วกว่า 26,000 ล้านบาทแก่นักเรียนกว่า 534,000
ราย ซึ่งธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กยศ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
• โครงการมหาวิ ทยาลั ยอั จฉริ ยะ (Smart University)
ธนาคารได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในโครงการ
Smart University เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและ
สังคมไร้เงินสด โดยเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษากับระบบช�ำระเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารและให้ บ ริ ก ารจั ด การทางการเงิ น แบบ
ครบวงจรผ่านระบบดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของธนาคาร เช่น บัตร Smart Card
ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การติดตั้งเครื่อง EDC
ตามจุดรับช�ำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริการ QR Code เพื่อ
รับช�ำระเงิน และการพัฒนา University Mobile Application เพื่อ
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 และมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง
ในปี 2562 ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง (นครสวรรค์ ราชนครินทร์
สงขลา วไลยอลงกรณ์ มหาสารคาม อุตรดิตถ์ เป็นต้น)
5. กลุม่ ระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่
• ตั๋ ว ร่ ว มแมงมุ ม ธนาคารร่ ว มมื อ กั บ การรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพือ่ ออกบัตรเดบิตแมงมุมเมือ่ เดือน
กันยายน 2561 ปัจจุบันสามารถใช้บัตรดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า MRT
ได้ทงั้ สายสีนำ�้ เงินและสายสีมว่ ง และธนาคารจะต่อยอดให้สามารถเชือ่ มต่อ
การเดินทางทุกรูปแบบ โดยวางแผนขยายบริการตั๋วร่วม (Common
Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และ
รถโดยสาร ขสมก. ต่อไปในอนาคต
• ช�ำระค่าโดยสารรถโดยสารแบบไร้เงินสด ร่วมกับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด�ำเนินโครงการรับช�ำระค่าโดยสารแบบ
ไร้เงินสดบนรถโดยสารของ ขสมก. ทุกคัน ให้บริการ 129 เส้นทาง บนรถ
โดยสาร ขสมก. กว่า 3,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ผู้ใช้บริการสามารถช�ำระค่าโดยสารผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (ช�ำระค่าโดยสารเป็นรายเที่ยว) บัตรโดยสารล่วงหน้า
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ไม่ จ� ำ กั ด จ� ำ นวนเที่ ย ว) บั ต รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
อิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของทุก
ธนาคาร และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสแกน QR Code เพื่อช�ำระ
ค่าโดยสารผ่าน Krungthai NEXT หรือบริการธนาคารทางโทรศัพท์มอื ถือ
ของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการช�ำระค่าโดยสารและส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ปัจจุบัน
ขสมก. มีผู้โดยสาร 500,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวเดินทางมากกว่า
1,000,000 ครั้งต่อวัน
ธนาคารเชื่อมั่นว่า การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใน
5 ระบบนิเวศทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ปา่ ล้อมเมือง ผ่านการใช้จดุ แข็งจาก
ฐานลูกค้าภาครัฐและลูกค้าในต่างจังหวัดมาขับเคลื่อนมาตรฐานของ
ตลาดและของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ไปถึงประชาชนทุกภาคส่วน จะ
ท�ำให้ธนาคารสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างมั่นคง รวมทั้ง
จะเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ และช่วยให้
เข้าถึงลูกค้ากลุม่ ทีย่ งั ไม่เข้าถึงบริการทางการเงิน (Unbanked) ทีใ่ นช่วงที่
ผ่านมามีการเดินบัญชีผา่ นธนาคารน้อยหรือไม่มหี ลักฐานแสดงรายได้ที่
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ การขยายธุรกิจผ่านระบบนิเวศเป้าหมายจะช่วยให้ธนาคาร
ได้รับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้วิเคราะห์และสนับสนุน
การขยายธุรกิจในกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อ
ไปในอนาคต
้ โครงการ
2. ทิศทางและแผนงานของธนาคาร รวมทัง
ที่ส�ำคัญในปี 2563

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ท�ำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่
อยู่เคียงข้างคนไทยด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุก
ระดับ รวมทัง้ เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติโดยให้ความช่วยเหลือลูกค้า
และคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมช้อปใช้ ตลอดจนโครงการกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามวิสัยทัศน์ Growing Together ภายใต้ผู้ที่
เกี่ยวข้องส�ำคัญกับธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ลูกค้า เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยบริการ
ทางการเงิน (Financial Solution) ที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต
2. สังคม น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการท�ำธุรกรรม
การเงินของคนไทย ผ่านช่องทางให้บริการและเครือข่ายของธนาคารที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent)
3. พนักงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพการให้บริการ
และคุณธรรม
4. ผู้ถือหุ้น มุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystem ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมาย
หลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจ
ให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เชือ่ มโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสูป่ ระชาชนรวมทัง้
เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายส�ำคัญๆ ของประเทศ กลุ่มการช�ำระเงิน

พัฒนานวัตกรรมการช�ำระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online บริการจ่าย
เงินเดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับ
บริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา
University แอปพลิเคชันเพือ่ เป็นแพลตฟอร์มทีเ่ ชือ่ มโยงทุกมิตกิ ารใช้ชวี ติ
ในยุคดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�ำระเงินด้วย QR Code
ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�ำระเงินในรถโดยสาร ขสมก.
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคาร ธนาคาร
กรุงไทยจะลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องในปี 2563
ตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว ระหว่างปี
2562-2566 ภายใต้งบลงทุนมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อน
เทคโนโลยี ก ารเงิ น และสนั บ สนุ น การตอบโจทย์ ธุ ร กิ จ ด้ า นดิ จิ ทั ล
ของธนาคาร โดยมีกลยุทธ์และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
-	Anytime Anywhere สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกช่องทาง
ทุกที่ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ
-	Intelligent Operation มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ ยืดหยุ่น
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
-	De-Constructing the Core แปลงระบบ Core Banking เดิม
ทีม่ ขี นาดใหญ่และไม่ยดื หยุน่ ให้เป็น Module เล็กๆ เพือ่ รองรับ
การท�ำงานแบบ Agile และลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-	Integrated to the Ecosystem เครือข่ายของธนาคารสามารถ
เชือ่ มต่อกับเครือข่ายพันธมิตรได้อย่างลงตัว เพือ่ ให้ลกู ค้าบรรลุ
เป้าหมาย
-	Event Enabled Enterprise (E3) สามารถรู้กิจกรรมที่ลูกค้าท�ำ
และเสนอโปรโมชั่นได้ทันที ตรงเวลาและตรงใจ
-	Data-driven Bank มีฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
ที่เข้าใจความต้องการ พฤติกรรมและเป้าหมาย รวมทั้ง
การตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างดี
-	Flexible Multi-Speed IT สามารถปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
สภาวะตลาดได้ ด�ำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วเข้ากับ
สภาวะการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา
เพือ่ สนับสนุนการเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินทีส่ ามารถเชือ่ มต่อทุก
ความต้องการของลูกค้าจากการวางรากฐานโครงสร้างทางการเงินผ่าน
ระบบดิจิทัลครบวงจรที่เชื่อมโยงประชาชนกลุ่มฐานรากและสังคมเมือง
ตลอดจนเริ่มต้นสู่การเป็น Open Banking (การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้าให้กบั บุคคลทีส่ าม) ผ่านการใช้แพลตฟอร์มเป๋าตัง
และ E-Wallet ซึง่ เป็นระบบเปิดเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้ามาเชือ่ มต่อ
ระบบของธนาคารผ่าน Application Program Interface (API) ได้
ท�ำให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินโดยไม่ตอ้ งมีบญั ชีธนาคาร
และเข้าถึงประชาชนมากขึน้ รวมทัง้ เปิดให้พนั ธมิตรเข้ามาร่วมท�ำธุรกิจ
พร้อมกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ให้
กับลูกค้าและคู่ค้าของธนาคาร โดยการด�ำเนินการดังกล่าว ธนาคารจะ
ยึด Customer Centricity & Solutions หรือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีค่ ำ� นึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มฐานลูกค้า (Customer Segments) การน�ำ
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Data Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและแก้ไขปัญหาของ
ลูกค้า (Pain Point) ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคารผ่าน
การด�ำเนินโครงการส�ำคัญต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารในอนาคต รวมทั้งก�ำหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมทัง้ ลูกค้าในกลุม่ ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก (sSME) กลุม่ ลูกค้ามัง่ คัง่
(Wealth) ลู ก ค้ ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มพนัก งานเงินเดือน ตลอดจน
กลุ่มนักศึกษา
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2563 จะให้
ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า” ทั้งจาก
หน่วยงานรัฐบาลทีเ่ ป็นลูกค้าหลักและพันธมิตรรายอืน่ ผ่านการขับเคลือ่ น
องค์กรใน 2 รูปแบบส�ำคัญ คือ
(1)	แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือ Carrier (สายงานด้าน Traditional
Banking): เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อปกป้องฐานธุรกิจเดิมและลูกค้า
ของธนาคาร
(2)	แบบเรือเร็ว หรือ Speed Boat (สายงานด้านดิจทิ ลั ): มุง่ ท�ำธุรกิจ
ในรูปแบบของ Agile โดยมีหลักการท�ำงานแบบเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว (Fail Fast Learn Fast) อาศัยความ
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform
/ Open Banking เพือ่ ทดลองและเสาะแสวงหาธุรกิจแบบใหม่ๆ
และต่อยอดธุรกิจจากคูค่ า้ ของลูกค้า รวมทัง้ ความร่วมมือต่างๆ
กับโครงการของรัฐบาล
ทั้งนี้ แนวคิดการมุ่งสู่ Open Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ
ของธนาคารจะเป็นรูปแบบการด�ำเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงาน
ด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความคล่องตัวและความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ อย่างการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามา
ท�ำธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการขยายธุรกิจด้านดิจทิ ลั ของธนาคารบนรูปแบบ
และโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเมื่อธนาคารค้นพบรูปแบบธุรกิจที่แน่นอน
และสามารถต่อยอดธุรกิจ สามารถสร้างรายได้ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้
ธนาคารก็จะน�ำเรือบรรทุกเครือ่ งบิน (สายงานด้าน Traditional Banking)
เข้ามาร่วมท�ำธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น การต่อยอดสนับสนุนสินเชือ่ ให้กบั
คู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของโครงการ
บัตรสวัสดิการและชิมช้อปใช้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
และร้านค้าชุมชน เป็นต้น
การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ท�ำให้ธนาคารก�ำหนด
โครงการส�ำคัญปี 2563 เพื่อสนับสนุนแผนงานต่างๆ ของธนาคาร ไว้
ดังนี้
1.	Invisible Banking โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและเพิม่ บริการใหม่ๆ
ให้แก่ “Krungthai NEXT” ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางโทรศัพท์
มือถือของธนาคาร รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มเี สถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ งและ
ครอบคุลมทัว่ ไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ พัฒนาการให้บริการ
ควบคู ่ กั บ การฝึ ก ทั ก ษะแก่ พ นั ก งานให้ ร องรั บ การก้ า วไป
สู่ Invisible Banking
2.	Government as a Platform ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบาย
และมาตรการของรั ฐ บาล โดยการพั ฒ นานวั ต กรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการให้

บริการที่สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
นอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่มีเป้าหมายให้
ประชาชนมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังสามารถขยายฐานลูกค้า
เพิ่มได้ด้วย
จากการเข้ า ร่ ว มวางรากฐานโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเงิ น ของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ธนาคารได้รบั โอกาส
ต่อยอดจากโครงการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ขึน้ ของฐานลูกค้าใหม่
ฐานเงินฝาก และสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากความส�ำเร็จของ
Krungthai NEXT ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 7 ล้านราย Krungthai Connext
มีผู้ใช้งาน 5 ล้านราย บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรกที่สามารถ
แลกเงินตราต่างประเทศได้ดว้ ยตัวเองตลอด 24 ชัว่ โมงในอัตราพิเศษถึง
18 สกุลเงินหลักที่มีผู้ถือบัตรกว่า 5 แสนราย ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพือ่
การศึกษา (กยศ.) กว่า 5 ล้านราย ผูถ้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านราย
โครงการชิมช้อปใช้ทใี่ ห้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังกับประชาชน 15 ล้านราย
แอปพลิเคชันถุงเงินกับร้านค้ากว่า 1.6 แสนแห่ง ตลอดจนร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐจ�ำนวนกว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ท�ำให้ธนาคารมี
ฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อม
เป็นผู้น�ำในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงเจตนารมณ์และทิศทางที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยที่อยู่
เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย
ธนาคารคาดว่าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการส�ำคัญ
ที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ และช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะ
เป็ น การสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ด้ า นดิ จิ ทั ล ของธนาคาร
ตลอดจนยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชน (Public Trust)
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ
ธนาคาร
3. การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญ

ธนาคารก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารมณฑล จ�ำกัด กับธนาคารเกษตร จ�ำกัด โดยมี
กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก ทีน่ ำ� หุน้
เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ธนาคาร
ได้ เ ริ่ ม เปิ ด ท�ำ การซื้ อ ขายหุ ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2532 เป็ น ต้ น มา โดยได้ จ ดทะเบี ย น
แปรสภาพเป็น บริษทั มหาชน จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2537 ใช้ชอื่ ว่า
“บมจ.ธนาคารกรุงไทย” เลขทะเบียน บมจ.335 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
0107537000882) ชื่อย่อ KTB
ในเดือนสิงหาคม 2530 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคารสยาม จ�ำกัด มาด�ำเนินการ และในเดือน พฤศจิกายน 2541
ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารมหานคร จ�ำกัด
(มหาชน) มาด�ำเนินการ
ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้ลด
ทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่า
หุ้นทีต่ ราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
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ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน มีนโยบายทีจ่ ะลดสัดส่วนการถือหุน้ ธนาคารลง ธนาคารจึงได้
เสนอขายหุน้ ทีถ่ อื โดยกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก
จึงมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มอีก 450 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
ทั้งสิ้น 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท
ส่งผลให้กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ ขณะนั้น
ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนโดยจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,796.31 ล้านหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Rights
Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท ทั้งนี้ หลังจากการ
เพิม่ ทุนกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงถือหุน้ ร้อยละ
55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555
4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ธนาคารมี ก ารลงทุ น ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตามหลั ก เกณฑ์
การก�ำกับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ภายใต้การก�ำกับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินให้มีความมั่นคง ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จดั กลุม่ ของบริษทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร และเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางธุรกิจ ดังนี้
1) กลุ่มบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนช�ำระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและมี
ความส�ำคัญเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของธนาคาร มุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ธนาคารเป็นหลัก หรือเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร
ซึง่ การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ย่อยจะสอดคล้องตามแนวนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ได้แก่
• บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ประกอบ
ธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในด้าน
งานบริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการ
รักษาความสะอาด งานบริหารอาคารและศูนย์ฝกึ อบรม งานบริหารธุรกิจ
การพิ ม พ์ งานบริ ก ารติ ด ตามทวงถามหนี้ งานบริ ก ารบริ ห าร
ลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการอืน่ ๆ และให้บริการขนส่งเงินสดและเอกสารแก่
สถาบันการเงินอื่น รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาต
• บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ให้บริการบริหาร
และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ บริการด้านพัฒนาระบบงาน และให้บริการด้านค�ำปรึกษา
แก่องค์กรอื่นๆ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
• บจ. กรุงไทยกฎหมาย ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน
กฎหมายกับธนาคารรวมถึงบริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(1)

• บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย ประกอบธุรกิจด้าน
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ประกอบธุรกิจทีป่ รึกษาทางการเงิน
ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจของ
ธนาคาร (ปัจจุบันบริษัทได้หยุดด�ำเนินกิจการ และธนาคารอยู่ระหว่าง
ทบทวนแผนการด�ำเนินธุรกิจ)
• บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและ
การให้เช่าซือ้ แบบลีสซิง่ ส�ำหรับสังหาริมทรัพย์ทกุ ประเภท ธุรกิจแฟคเตอริง่
และเช่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค (ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณา
แนวทางปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ)
• บจ. เคที ซี นาโน ประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับ
• บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การ
ถือหุน้ ของ บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ�ำนวน 4 บริษทั ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ(ธนาคารลงทุนทางอ้อม
ผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) โดย บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
ลงทุนใน บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี)
บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) และ บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร)
ร้อยละ 100)
2) กลุ่มบริษัทร่วม หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่
ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของทุนช�ำระแล้ว ซึง่ ธนาคารร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์
ให้กบั ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าธนาคาร
บริษัทในกลุ่มนี้ได้แก่
• บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกอบธุรกิจรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภท
• บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่ง
ส�ำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด ธุรกิจเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ธุรกิจแฟคเตอริ่ง และบริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน
• บมจ. บัตรกรุงไทย (1) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร การให้บริการ
รับช�ำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal loan)
• บล. กรุงไทย ซีมโิ ก้ (เดิมชือ่ บล. เคที ซีมโิ ก้ เปลีย่ นชือ่ เป็น
บล. กรุงไทย ซีมโิ ก้ เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2563) เป็นการร่วมทุนระหว่าง
ธนาคารและกลุ่มซีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ
กิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ ประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต
3) กลุ่มบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอยู่นอก
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้แสดงรายละเอียดข้อมูลไว้ในหัวข้อ ข้อมูล
บริษทั ทีธ่ นาคารถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้า 286

ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงิน ธนาคารได้รวม บมจ. บัตรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงอ�ำนาจควบคุมต่อบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้รว่ มทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

100%

บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ

บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย

100%

บมจ. หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

100%

บจ. กรุงไทย คอมพิ วเตอร์
เซอร์วส
ิ เซส

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (1)

100%

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวต
ิ

100%

บจ. กรุงไทยกฎหมาย

บมจ. บัตรกรุงไทย

100%

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

24.95%

24.95%

บจ. เคทีซี นาโน

บจ. เคทีซี พิ โก(2)
(กรุงเทพฯ)

45%

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บจ. ทุนไพบูลย์
บจ. บุญเพิ่มพูน
ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ
บจ. ศรีพี่น้อง
อื่นๆ

45%
26%
14%
4%
3%
8%

49%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
49%
กลุ่ม ไอบีเจ ลิสซิ่ง
49%
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 2%

50%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
รายย่อยอื่น

50%
49%
1%

50%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
50%
เนชั่นแนลมิวชวลอินเตอร์เนชันแนล
พีทีวาย ลิมิเต็ด
45%
บจ. ไตรรัตนชาติ
5%

49.10%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
รายย่อยอื่น

75.05%

75.05%

(1) เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก้
(2) บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ลงทุนใน บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุร)ี บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) และ บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) ร้อยละ 100

49%
51%

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้หลักของธนาคาร เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2560 - 2562
หน่วย : ล้านบาท

2562

งบการเงินรวม
จ�ำนวน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้สุทธิ

7,113
482
4,943
109,784
428
221
122,971
17,861
2,532
9,978
4,085
199
34,655
88,316
29,596
6,359
23,237
3,197
4,372
1,425
496
0
4,615
37,342
125,658

2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561
ร้อยละ

จ�ำนวน

5.7
9,882
0.4
325
3.9
3,807
87.4 104,681
0.3
936
0.2
139
97.9 119,770
14.2 19,445
2.0
2,707
7.9
9,705
3.3
4,093
0.2
131
27.6 36,081
70.3 83,689
23.6 29,493
5.1
5,831
18.5 23,662
2.5
3,500
3.5
435
1.1
1,130
0.4
453
0.0
0
3.7
4,352
29.7 33,532
100.0 117,221

ร้อยละ

จ�ำนวน

8.4 10,420
0.3
281
3.3
4,128
89.3 106,187
0.8
1,808
0.1
62
102.2 122,886
16.6 19,789
2.3
2,619
8.3
9,372
3.5
4,193
0.1
50
30.8 36,023
71.4 86,863
25.2 28,638
5.0
4,617
20.2 24,021
3.0
3,232
0.4
929
0.9
2,264
0.4
415
0.0
1,636
3.7
3,864
28.6 36,361
100.0 123,224

ร้อยละ

8.5
0.2
3.3
86.2
1.5
0.0
99.7
16.1
2.1
7.6
3.4
0.0
29.2
70.5
23.2
3.7
19.5
2.6
0.8
1.8
0.4
1.3
3.1
29.5
100.0
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2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.1 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

• สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าบุคคล ในปี 2562 ธนาคารมุ่งเน้น
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมการขายใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส�ำหรับ
การอุปโภคบริโภค โดยมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักประกัน หรือ “สินเชือ่ Home
For Cash” ซึ่งธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษและเข้าร่วมงานมหกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น มหกรรมบ้านและคอนโด Money Expo
มหกรรมทางเงิน และกิจกรรมส่งเสริมการขายกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ รวมถึงมีโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ให้เข้าถึงสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อีกทัง้ ยังช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจตามนโยบาย
รัฐบาล ได้แก่ โครงการ “บ้านดีมดี าวน์” นอกจากนี้ ธนาคารยังน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในรูปแบบของ Housing Product Package ด้วย เช่น
ออกโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่สมัครพร้อมเพย์ บัตรเครดิต ประกัน
อัคคีภัย บริการหักบัญชีสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติ และบริการ

Krungthai NEXT เป็นต้น 2) สินเชื่อบุคคล อาทิ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash (เดิมชื่อสินเชื่อ
KTB Care for You) สินเชือ่ กรุงไทย Smart Money (เดิมชือ่ สินเชือ่ กรุงไทย
Super Easy) เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) รองรับ
ทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจ�ำ (Salary) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
ร้านค้ารายย่อยทัว่ ไป (Self-employed) สินเชือ่ กรุงไทยให้ 5 เป็นสินเชือ่ ที่
ไม่มหี ลักประกัน เพือ่ รองรับกลุม่ พนักงานหน่วยงานเอกชนทีร่ บั เงินเดือน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
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• สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มี
ยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน
20 ล้านบาท โดยในปี 2562 ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหลายโครงการ และยังมี
โครงการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ผ่านการค�้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้แคมเปญ
“กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” ซึง่ คิดอัตราดอกเบีย้ พิเศษเริม่ ต้น 4%
ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม บสย.ค�้ำประกัน 4 ปีแรก ได้แก่ Krungthai sSME
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สินเชื่อ Krungthai sSME บัญชีเดียว สินเชื่อ
Krungthai sSME เพื่อช�ำระภาษีต่อกรมสรรพากร สินเชื่อ Krungthai
sSME EEC 4.0 สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ
ต่อเนือ่ ง และ สินเชือ่ Krungthai sSME ส�ำหรับคูค่ า้ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการ
ทีเ่ ป็นคูค่ า้ ของบริษทั เอกชนทีร่ ว่ มโครงการ เช่น สินเชือ่ Krungthai sSME
Boost Up และ Krungthai sSME Refinance-in เป็นต้น

• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ให้บริการลูกค้าธุรกิจทีม่ วี งเงินรวม
มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธนาคารให้บริการ
สินเชื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านเงินทุน
หมุนเวียนและการขยายกิจการ ซึ่งลูกค้าของธนาคารกระจายตัว
อยูใ่ นภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร รวมถึงธุรกิจน�ำเข้า
และส่งออก นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกแบบ
เป็นการเฉพาะเจาะจงส�ำหรับลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง อะพาร์ตเมนต์ และธุรกิจท่องเทีย่ ว เป็นต้น รวมทัง้ ยังมีผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น สินเชื่อเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักร หรือการน�ำหุ่นยนต์ (Robot) หรือระบบอัตโนมัติ
(Automation) มาใช้ในระบบการผลิต เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังได้จดั อบรม
เพิ่มพูนความรู้ พร้อมกับสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้กับ
ผู้ประกอบการ SME ในการจัดท�ำงบการเงินที่สะท้อนผลการด�ำเนินงาน
ที่แท้จริง ผ่านโครงการ SME บัญชีเดียว เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ SME ใช้ บั ญ ชี เ ดี ย วในการยื่ น รายงานต่ อ
กรมสรรพากรและใช้ท�ำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์
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• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ทมี่ ยี อดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชือ่
มากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริการด้านสินเชื่อและบริการ
ทางการเงินอย่างครบวงจรตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจการเกษตร
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริการ
และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม 2) ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ที่ต้องการบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นรูปแบบ
การให้บริการทางการเงินในลักษณะ Total Solution การน�ำเสนอบริการ
ของธนาคารจะมุ่งเน้นการตอบสนองทั้งในรูปความต้องการด้านสินเชื่อ
และ/หรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย การป้องกัน
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ของโครงสร้างทางการเงิน การตลาด อัตราแลกเปลีย่ น
ความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ ที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
พิเศษต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน
และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากขึน้
- การขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนของ
ภาครัฐ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน�ำเสนอบริการทางการเงิน
Supply Chain แบบองค์รวม ผนวกกับดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทีเ่ ชือ่ มโยง
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษและคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่อยอด
ท�ำให้การน�ำเสนอบริการทางการเงินมีความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น
ลดความซ�ำ้ ซ้อนของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกัน
- การขยายฐานลูกค้าทีใ่ ช้บริการเดินบัญชีหลักกับธนาคาร
(Main Operating Accounts)
- การสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมภิ าคเอเซียแปซิฟกิ และประเทศกลุม่ CLMV
• สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ เป็นสินเชื่อที่แก่หน่วยงานภาครัฐ
ซึง่ เป็นฐานลูกค้ารายใหญ่และมีความเสีย่ งต�ำ่ ได้แก่ 1) สินเชือ่ ทีใ่ ห้โดยตรง
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2) สินเชื่อที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ SMEs ที่ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โครงการสนับสนุนสินเชือ่
นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย ที่ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)
• สินเชื่อสถาบันการเงิน และสินเชื่อสาขาต่างประเทศ โดย
สินเชื่อสถาบันการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน ซึ่งธนาคารมีธุรกรรมด้านการก�ำกับดูแลและ
พัฒนาการท�ำธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงิน
ต่างประเทศ สาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่ท�ำธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการเงินในประเทศ สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิง่ ส�ำหรับสินเชือ่ และบริการในสาขาต่างประเทศ
ธนาคารจะด�ำเนินการผ่านสาขาต่างประเทศ รวม 8 สาขา โดยเป็นสาขา
ที่ทำ� ธุรกรรมเต็มรูปแบบ มี 4 สาขา ได้แก่ สาขามุมไบ สาขาพนมเปญ
สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ และสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาที่
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บริการเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banking) มี 3 สาขา ได้แก่
สาขาคุนหมิง สาขาลอสแองเจลิส และสาขาสิงคโปร์ และสาขาทีม่ งุ่ เน้น
ธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก 1 สาขา คือ
สาขาเคย์แมน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสำ� นักงานผู้แทนจ�ำนวน 1 แห่ง
คือ ส�ำนักงานผูแ้ ทนย่างกุง้ ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลและประสานงาน อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ลกู ค้าทีม่ กี ารค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2.2 บริการอื่นๆ

•

ประกอบด้วย
บริการเงินโอนระหว่างประเทศ มีบริการ 2 ด้านหลัก ได้แก่
1. บริการเงินโอนต่างประเทศ แบ่งเป็น 1) บริการเงินโอน
ต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) โดยธนาคารให้บริการรับเงิน
โอนเข้าบัญชีให้แก่ลกู ค้าหรือผูร้ บั ประโยชน์ในประเทศไทย จากธนาคาร
ตั ว แทนในต่ า งประเทศ (Correspondent Banks) หรื อ สาขา
ต่างประเทศของธนาคาร โดยรับเงินเข้าบัญชีทนั ทีแบบ Straight Through
Process (STP) หรือรับเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นวันท�ำการ และมีบริการ
Pre-advice แจ้งรายการเงินโอนเข้าให้ลูกค้าทราบทาง e-mail เมื่อ
ด�ำเนินการน�ำเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว 2) บริการเงินโอนต่างประเทศ
ขาออก (Outward Remittance) เป็นบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน
ระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Correspondent Banks)
หรือธนาคารผู้รับเงินโดยตรง เพื่อจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ
โดยธนาคารมีบริการอัตราแลกเปลี่ยนอัตราพิเศษส�ำหรับยอดเงินโอน
ตั้งแต่ USD 20,000 ขึ้นไป และให้บริการโอนออกไปยังต่างประเทศ
ได้ ท่ั ว โลก ทั้ ง นี้ บริ ก ารโอนเงิ น ต่ า งประเทศของธนาคารมี
ความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ สะท้อนจากรางวัล
Straight Through Processing Award (STPA) จากธนาคารชั้นน�ำใน
ต่างประเทศ ได้แก่ Wells Fargo, Bank of New York และ Bank of America
Merrill Lynch
		 ในปี 2562 ธนาคารได้พัฒนาระบบ SWIFT gpi
เพือ่ ให้ลกู ค้าธนาคารสามารถติดตามสถานะการโอนเงินแบบ Real Time
ได้ 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมี 2 ช่องทาง ดังนี้ ส�ำหรับลุกค้าบุคคล ติดต่อ
ผ่านช่องทาง Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ส่วนลูกค้าธุรกิจ
สามารถด�ำเนินการด้วยตนเองผ่าน Krungthai Corporate Online
2. บริ ก ารเงิ น โอนด่ ว นผ่ า นระบบ Western Union
เป็นบริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไป
ต่างประเทศระหว่างบุคคลถึงบุคคล เหมาะส�ำหรับการโอนเงินจ�ำนวนไม่มาก
โดยผูร้ บั เงินไม่จำ� เป็นต้องมีบญั ชีกบั ธนาคาร ซึง่ ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์
สาขาและจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่มีสัญลักษณ์ Western Union
ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางบริการผ่านเครื่อง ATM, Internet Banking
และ Krungthai NEXT นอกจากนี้ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจาก Amazon.com
สามารถเลือกช�ำระเงินผ่าน Western Union ได้
บริ ก ารบั ญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศ ประเภท
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และเงินฝากกระแสรายวัน ใน
กว่า 10 สกุลเงินส�ำหรับลูกค้ารายย่อย และ 13 สกุลเงินส�ำหรับ
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) เหมาะส�ำหรับลูกค้าทีม่ คี วามต้องการ
ใช้เงินตราต่างประเทศ หรือต้องการออมเงินในสกุลต่างประเทศเพื่อใช้
ในอนาคต รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
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บริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ในส่ ว นของ
Banknote ธนาคารให้บริการ ณ สาขา และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่
มีอยูท่ วั่ ประเทศ อีกทัง้ ลูกค้าสามารถช�ำระเงินค่าซือ้ ธนบัตรต่างประเทศ
ด้วยบัตรเครดิต KTC มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการใช้บริการ
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศของลู ก ค้ า ด้ ว ยบริ ก ารบั ต ร
Krungthai Travel Card ซึ่งลูกค้าสามารถแลกเงินตราต่างประเทศ
เก็บไว้ในบัตรได้สูงถึง 18 สกุลเงินหลัก และสามารถบริหารจัดการ
บัตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai NEXT Application โดยลูกค้า
สามารถน� ำ บั ต รรู ด ซื้ อ สิ น ค้ า แทนเงิ น สดได้ ที่ ต ่ า งประเทศทั่ ว โลก
รวมทั้งสามารถถอนเงินสดสกุลต่างประเทศได้ที่สาขาที่ให้บริการ
เช่น สาขานานา สยามพารากอน เซ็นทรัลลาดพร้าว เป็นต้น
บริการการค้าต่างประเทศ ให้บริการกลุ่มลูกค้าน�ำเข้าและ
ส่งออก โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านการน�ำเข้า การส่งออก บริการ
ด้านหนังสือค�้ำประกันต่างประเทศ และบริการด้านการซื้อ-ขายสินค้า
ภายในประเทศภายใต้วธิ กี ารช�ำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต ตลอดจน
ให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มเอกสารการค้ า กฎระเบี ย บ
ทีเ่ กีย่ วข้อง อัตราแลกเปลีย่ นและความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล มีระบบรับรองคุณภาพและ
รับประกันระยะเวลาในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)
ให้บริการลูกค้าเป็นแบบรวมศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้บริการ
อย่างครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Trade Online เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ จากความมุง่ มัน่
และการให้ความส�ำคัญกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบข้อมูล
สารสนเทศ ท�ำให้ธนาคารได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน “ISO/
IEC 27001:2013” ส�ำหรับระบบ Trade Finance System (TFS) และ
ระบบ Krungthai Trade Online
• บริ ก ารจั ด การทางการเงิ น เป็ น บริ ก ารที่ อ� ำ นวย
ความสะดวกในด้านการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจร ส�ำหรับ
ทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการทั้งด้านการรับเงิน
การจ่ายเงิน บริหารสภาพคล่อง และบริการด้านข้อมูลทางการเงิน ทัง้ นี้
ในปี 2562 ธนาคารได้ พั ฒ นาโครงการ/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
จัดการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติม อาทิ

โครงการ Smart Healthcare and Wellness โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพ
แบบดิจิทัลเพื่ออนาคต (Digitally Connected Healthcare System of
the Future) และปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่
สู่นวัตกรรมการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงและรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Government Ecosystem ธนาคารได้ น� ำ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มมาใช้สนับสนุนบริการด้านการรับช�ำระเงิน การโอนจ่ายเงิน
และการเชื่อมโยงระบบงานผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการใช้บริการกับภาครัฐ ขณะเดียวกัน
ยังช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับภาครัฐด้วย โดยมีโครงการต่างๆ
เช่ น โครงการระบบรั บ ช� ำ ระเงิ น กลางแบบ Online Real Time
โครงการโอนจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ Krungthai Corporate
Online ของกรมบัญชีกลาง โครงการศาลดิจิทัล E-Filling เพื่อยื่นและ
รับฟ้อง ผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม โดยช�ำระเงินผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคาร
• Corporate Credit Product อาทิ Supply Chain
Financing สินเชือ่ Factoring Letter of Guarantee (L/G) อาวัล (Aval)
และ PN Online ซึ่งเป็นบริการเบิกเงินกู้ โดยการออกตั๋วหรือต่ออายุ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (K-Corp)
ทั้งนี้ ในปี 2562 มีโครงการส�ำคัญ อาทิ
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สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านค้า 7-Eleven ทุกรูปแบบ
โดยร่วมมือกับ บมจ. ซีพี ออลล์
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ แ ทนจ� ำหน่ า ยประเภทโรงบรรจุ ก ๊ า ซ LPG
และร้านค้าก๊าซหุงต้มของ บมจ. ปตท. น�ำ้ มันและการค้าปลีก PTTOR
โดยร่วมมือกับ บมจ. ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR)
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ำมัน PTTOR
ส�ำหรับปรับปรุงหรือขยายสถานีบริการน�้ำมันเดิม หรือก่อสร้างสถานี
บริการน�ำ้ มันใหม่ รวมถึงการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ ในสถานีบริการน�ำ้ มัน
e-LG on Blockchain เป็นการให้บริการหนังสือค�้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว
ขึ้น และยังคงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล
• ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจตลาดเงินตลาดทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่
(Ultra High Net Worth หรือ UHNW) โดยธนาคารมีกระบวนการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของลูกค้าก่อนเสนอขายธุรกรรม (Client Suitability and
Appropriateness) ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ธนาคารเสนอมีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าและลูกค้ามีความเข้าใจธุรกรรมและความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วย บริการธุรกรรมด้าน
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศทันที และล่วงหน้า บริการการซือ้ ขายพันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนีเ้ อกชน บริการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุนทัง้ ของ

ธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อกลุ่มลูกค้า UHNW บริการอนุพันธ์
ทางการเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ยงด้ า นอั ตราแลกเปลี่ ยนและด้าน
อัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น สิทธิในการซื้อขาย
อัตราแลกเปลีย่ น (Currency Option) ธุรกรรมแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
(Interest Rate Swap: IRS) ธุรกรรม Cross Currency Interest Rate Swap
(CCIRS) ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Hedging) เป็นต้น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุ ร กิ จ วาณิ ช ธนกิ จ และธุ ร กิ จ ตราสารหนี้
เป็นบริการด้านการระดมทุนและธุรกรรมเกีย่ วกับตลาดทุน โดยธนาคาร
เป็นตัวกลางระหว่างผูต้ อ้ งการเงินทุนและนักลงทุน ให้บริการด้านการจัดจ�ำหน่าย
และรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (Arranging และ Underwriting)
บริ ก ารด้ า นการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น (Financial Advisor)
และบริการการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) โดยใน
ปี 2562 ธนาคารเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจ�ำหน่าย
ตราสารหนี้ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
หลากหลาย และประสบความส�ำเร็จ จนได้รับรางวัลจากนิตยสาร
Alpha Southeast Asia นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและ
ผู้รับประกันการจัดจ�ำหน่ายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานและหุน้ สามัญ อีกทัง้ ยังได้รบั ความไว้วางใจ
ให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Matrix Bond
Switching) กับส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่ง
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าที่รับแลกเปลี่ยนพันธบัตร
เท่ากับ 100,000 ล้านบาท
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•

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการที่เครื่อง ATM / ADM และเครื่อง Update Passbook
เปิ ด บริ ก าร 7 วั น 24 ชั่ ว โมง โดยให้ บ ริ ก ารถอน/ฝาก/โอนเงิ น
การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การช�ำระเงินกู้/ค่าสินค้าและ
บริการ การเติมเงิน (Top Up) บัตร KTB E-Money Card / บัตร Easy Pass
/ ค่าโทรศัพท์เครือข่ายต่างๆ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการสมัคร
ใช้บริการต่างๆ เช่น สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT สมัครใช้บริการ
SMS Alert สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ขอข้อมูลเครดิต หรือ
ขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีแบบย่อ (Mini Statement) เป็นต้น และ
บริการเสริมพิเศษ อาทิ บริการแปลงค่าสกุลเงินให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร
ต่างประเทศ เพื่อยืนยันอัตราแลกเงินก่อนการถอนเงิน ซื้อ-จอง
สลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ลงทะเบียน PromptPay และบริการ
จ่ายค่าปรับจราจร ผ่านเครื่อง ATM รวมถึง Krungthai NEXT และสาขา
ทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ เครือ่ ง ATM ของธนาคารสามารถรองรับบัตรของธนาคาร
อืน่ ๆ ภายในประเทศได้ รวมถึงรองรับบัตรทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ Plus, Cirrus,
Union Pay, JCB, American Express, APN (Asian Payment Network)
และบัตร Non-Bank อื่นๆ รวมทั้งรองรับการท�ำรายการได้หลากหลาย
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเมียนมา
บริการ Krungthai NEXT ธนาคารพัฒนาฟังก์ชันและ
บริการต่างๆ ของ Krungthai NEXT เพิม่ เติม เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า เช่น บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง ATM เปิดบัญชี
ออนไลน์ไม่มขี นั้ ต�ำ่ และไม่เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี บริการตรวจสอบ

เครดิตบูโรออนไลน์ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง Krungthai Connext
แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน LINE และไม่มีค่าใช้จ่าย
สมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะที่รู้ใจ แนะน�ำรายการธุรกรรมที่ส�ำคัญพร้อม
โปรโมชันพิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละท่าน รวมทั้งบริการโปรแกรม
ตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ช่วยตอบค�ำถามที่พบบ่อย เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์กองทุนธนาคาร โดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย ให้บริการด้านกองทุนรวม กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
โดยเน้นการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลาย
เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั นักลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนีใ้ นประเทศและ
ต่างประเทศ กองทุนหุน้ กองทุนผสม (หุน้ -ตราสารหนี)้ และกองทุนต่างประเทศ
ทั้ง Feeder Fund และ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย ธนาคารให้
บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่าน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
และบริการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย โดยธนาคารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่านช่อง
ทีห่ ลากหลาย (Omni Channel) และครอบคลุมทัว่ ประเทศ ทัง้ เครือข่าย
ของธนาคาร สาขาของบริษัทในเครือ รวมถึงช่องทาง Online และ
การขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)
• ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดย บมจ.บตั รกรุงไทย
(KTC) ได้ เ ดิ น หน้ า ขยายความร่ ว มมื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ พั น ธมิ ต ร
ทัง้ ด้านการตลาด กลุม่ สตาร์ทอัพ ฟินเทค หรือร้านค้าทีม่ จี ดุ แข็งโดดเด่น
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เพื่ อ น� ำ เสนอบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ให้กับสมาชิก และรองรับธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
โดยสมาชิกบัตร KTC สามารถท�ำธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกผ่าน
“KTC Online” บนเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
“KTC Mobile” พร้อมเสริมความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมออนไลน์
ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านการเข้ารหัสโทเค็น (Mastercard Digital
Enablement Services (MDES) for Merchants) นอกจากนี้ ในปี 2562 KTC
ได้เปิด 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจ “พิโกไฟแนนซ์” ธุรกิจ “นาโนไฟแนนซ์”
และธุรกิจสินเชือ่ ทีม่ ที ะเบียนรถเป็นประกัน เพือ่ ขยายการให้บริการไปยัง
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด และสินเชื่อรายย่อยผู้ประกอบอาชีพ
• ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิง่ โดยให้บริการให้เช่า
อุปกรณ์แบบลีสซิ่ง เช่าซื้อ และบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมบ�ำรุงรักษา
แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่าน บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
• บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ โดย บล. กรุงไทย ซีมิโก้
(ชือ่ เดิม บล. เคที ซีมโิ ก้) ซึง่ มีบริการและผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ออกและจ�ำหน่ายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์
ทีป่ รึกษาการลงทุนและตัวแทนซือ้ ขายหน่วยลงทุน รวมถึงจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
3. ภาวะตลาด และการแข่งขัน ศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2562

ปี 2562 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เผชิญความท้าทายจาก
ภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวในระดับต�ำ่ การปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
การปรั บ ตั ว ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นไป โดยเฉพาะการก้ า วสู ่
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
โดย ธพ. ต่ า งน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารด้ ว ยนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บริการหนังสือค�้ำประกันผ่าน Blockchain
การปล่อยสินเชื่อออนไลน์และระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-KYC) ควบคู ่ กั บ การปรั บ ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารสู ่ รู ป แบบ
Digital มากขึ้น และลดจ�ำนวนสาขาลง นอกจากนั้น ธพ. ยังมุ่ง
สร้างพันธมิตรใน Ecosystem ที่สำ� คัญ รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจ
Start Up และ FinTech เพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของธนาคารและลูกค้า
ท่ามกลางความท้าทายจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ เช่น
Market Conduct ที่เข้มงวดขึ้น มาตรการก�ำหนดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV) ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และการเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
(TFRS 9) อย่างไรก็ดี กฎระเบียบบางด้านช่วยเพิ่มความคล่องตัว
ขยายขอบเขตและยกระดั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ธพ. มากขึ้ น
เช่ น การผ่ อ นคลายให้ ธพ. สามารถทดสอบนวั ต กรรมผ่ า น
Own Regulatory Sandbox และการอนุ ญ าตให้ ธพ.
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(IT Related Services) ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศในปี 2562 สรุปได้ ดังนี้
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• สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.24 ชะลอลงจากที่เติบโตร้อยละ 5.73
ในปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจ การหันไประดมทุนผ่านตราสารหนีม้ ากขึน้ และผลกระทบจากมาตรการ LTV
• เงินฝาก เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.93 ใกล้เคียงกับปีกอ่ นทีข่ ยายตัวร้อยละ 4.13 จากทัง้ เงินฝากประจ�ำ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)
• ก�ำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.85 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42 ในปีก่อน จากรายได้พิเศษ
จากการขายเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเป็นส�ำคัญ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิหดตัวร้อยละ 0.99
• Net NPLs เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.56 เร่งขึ้นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 จากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่สัดส่วน Net NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 1.61 สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่
ร้อยละ 1.48
• เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total Capital Ratio อยู่ในระดับแข็งแกร่ง
ทีร่ อ้ ยละ 19.32 และ Tier 1 Ratio อยูท่ รี่ อ้ ยละ 16.09 ซึง่ ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ที่ ธปท. ก�ำหนดไว้อยูม่ าก

3.2	แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563

ปี 2563 จะเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย เนื่องจากเศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มที่จะยังขยายตัวต�่ำกว่าศักยภาพในอดีตมาก โดยเฉพาะจาก
ผลของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และภัยแล้งทีร่ นุ แรง เป็นปัจจัยส�ำคัญ

ระบบธนาคารพาณิชย์
มีก�ำไรสุทธิเพิ่ มขึ้น

31.85%

ที่จะจ�ำกัดการเติบโตของสินเชื่อและรายได้ดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน
ก็อาจบั่นทอนคุณภาพสินเชื่อ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่มักอ่อนไหว
ต่ อ ความเปราะบางของเศรษฐกิ จ นอกจากนั้ น อั ต ราดอกเบี้ ย
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นโยบายทีล่ ดลงสูร่ ะดับต�ำ่ สุดในประวัตกิ ารณ์ สร้างแรงกดดันต่อส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ย ประกอบกับธนาคารยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่เริ่มบังคับใช้
ในปี 2563 ซึ่งจะกระทบการตั้งส�ำรองหนี้สูญฯ และการรับรู้รายได้
ประกอบกับแนวโน้มการออกกฎควบคุมหนี้ครัวเรือน และการก�ำกับ
ดู แ ลการคิ ด ดอกเบี้ ย และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ ข้ ม งวดขึ้ น ของ ธปท.
จะส่งผลต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรได้ นอกจากนั้น ธนาคารจะยัง
เผชิ ญ ภาวะการแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น ในรู ป แบบและบริ บ ทใหม่ ๆ
โดยเฉพาะการเดินหน้าสร้างพันธมิตร (Strategic partner) เพือ่ ยกระดับ
บริการที่นอกเหนือจากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิม (Beyond Banking)
รวมถึงการครอบครองฐานลูกค้าในหลากหลายระบบนิเวศทางธุรกิจ
อย่างไรก็ดี การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์ ทั้งการปรับ
ลดสาขา และเน้นน�ำเสนอธุรกรรมออนไลน์ เช่น การปล่อยสินเชื่อ
ออนไลน์ ใ นลั ก ษณะ Information-based lending ตลอดจน
การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน และการออก
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย�ำ่ แย่
ขณะที่ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนผ่านระดับเงินกองทุน
และเงินส�ำรองที่สูงกว่าเกณฑ์อยู่มาก จะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถ
รองรั บ ความท้ า ทายจากความไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ และ
การเปลี่ยนแปลง (Disruption) ต่างๆ ได้

• มีการปรับปรุงและพั ฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ธนาคารสามารถก้าวทันปัจจัยแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มีแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Banking) ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมการผนวกนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้มีเสถียรภาพและ
ปลอดภัยเพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้น
ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ พัฒนาทักษะบุคลากรให้มคี วามยืดหยุน่
และสามารถท� ำ งานได้ หลากหลายมากขึ้ น (Multi-tasking skill)
พร้อมก้าวสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว

3.3 ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันอยูใ่ นระดับชัน้ น�ำของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจุดแข็ง
ส�ำคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร ได้แก่
• เป็นรัฐวิสาหกิจชัน้ ดีที่ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านความมั่นคง
• มีส่วนแบ่งการตลาดอยูใ่ นระดับต้นๆ ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ทัง้ ด้านสินทรัพย์ สินเชือ่ และเงินฝาก รองรับการขยายตัว
ของธุรกิจในอนาคตได้
• ฐานลูกค้ากว้างและมีความสัมพั นธ์อันดีในกลุ่มลูกค้า
ต่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในต่างจังหวัดได้
เป็นอย่างดี ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)
• ฐานลูกค้ากว้างและมีความสัมพั นธ์อันดีในกลุ่มลูกค้า
รัฐบาล และรัฐวิสาหกิ จ ส่ ว นหนึ่ ง จากการมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐเสมอมา อาทิ การวางโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและ
การขับเคลือ่ นประเทศไทยสูส่ งั คมไร้เงินสด ตลอดจนโครงการ “ชิมช้อปใช้”
และการน� ำ เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาใช้ เ พื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
โครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้
นักท่องเที่ยว โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
และโครงการการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ ฐานลูกค้า
และคูค่ า้ ของภาครัฐ ท�ำให้ธนาคารสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
และสนับสนุนธุรกิจในอนาคตได้ โดยเฉพาะใน 5 ระบบนิเวศหลักทางธุรกิจ
ซึง่ ได้แก่ กลุม่ หน่วยงานภาครัฐ กลุม่ การช�ำระเงิน กลุม่ การรักษาพยาบาล
และสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง

•

ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วน

ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนการไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ส่วนหนึ่ง
สะท้อนจากความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน “โครงการกรุงไทยคุณธรรม”
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

เกีย
่ วข้องทุกภาคส่วน
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ตารางเปรียบเทียบ สินทรัพย์ สินเชื่อ เงินฝาก และสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์

1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารกรุงไทย
4. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		รวมธนาคารขนาดใหญ่
1. ธนาคารทหารไทย
2. ธนาคารธนชาต
3. ธนาคารยูโอบี
		รวมธนาคารขนาดกลาง
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
2. ธนาคารเกียรตินาคิน
3. ธนาคารทิสโก้
4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
5. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
7. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)
8. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
10. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)
11. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์
รวมธนาคารขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

สินเชื่อ (สุทธิ)

เงินฝาก

สาขา

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

3,123,361
2,952,447
2,908,358
2,724,055
2,234,725
13,942,947
1,045,343
999,575
566,212
2,611,130
385,109
299,216
285,305
230,548
215,797
142,378
81,785
69,996
56,635
32,175
25,555
1,824,497

16.99
16.06
15.82
14.82
12.16
75.87
5.69
5.44
3.08
14.21
2.10
1.63
1.55
1.25
1.17
0.77
0.45
0.38
0.31
0.18
0.14
9.93

1,832,828
1,995,248
1,879,541
1,826,520
1,610,374
9,144,511
646,194
693,929
404,342
1,744,465
222,002
230,062
228,608
151,569
110,246
27,653
52,014
46,462
48,204
17,889
19,917
1,154,627

15.22
16.57
15.61
15.17
13.37
75.93
5.37
5.76
3.36
14.48
1.84
1.91
1.90
1.26
0.92
0.23
0.43
0.39
0.40
0.15
0.17
9.59

2,316,035
2,156,489
2,158,460
2,065,669
1,558,780
10,255,432
663,559
734,561
456,411
1,854,531
199,132
172,661
218,433
165,018
129,823
61,908
19,133
47,088
47,325
7,372
13,237
1,081,129

17.56
16.35
16.36
15.66
11.82
77.75
5.03
5.57
3.46
14.06
1.51
1.31
1.66
1.25
0.98
0.47
0.15
0.36
0.36
0.06
0.10
8.20

1,148
1,034
1,067
889
691
4,829
401
495
150
1,046
69
65
60
108
21
1
1
9
276
1
5
616

17.69
15.93
16.44
13.70
10.65
74.40
6.18
7.63
2.31
16.11
1.06
1.00
0.92
1.66
0.32
0.02
0.02
0.14
4.25
0.02
0.08
9.49

13,191,092 100.00

6,491

100.00

18,378,575 100.00

12,043,602 100.00

ที่มา: ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: หลักการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย์ ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 10
2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 10
3. ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 2.5

จ�ำนวน
(แห่ง)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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4. แหล่งที่มาของเงินทุน และการให้ก้ย
ู ืม
แหล่งที่มาของเงินทุน
หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของบริษัทใหญ่
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เพิ่ ม/(ลด)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

2,155,865
215,823
96,841
195,361
348,326
338,287
10,039
3,012,216

71.6
7.2
3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

2,039,602
157,396
95,205
132,859
314,141
305,875
8,266
2,739,203

74.5
5.7
3.5
4.8
11.5
11.2
0.3
100.0

5.7
37.1
1.7
47.0
10.9
10.6
21.5
10.0

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท

สินเชื่อและเงินฝากจ�ำแนกตาม
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
งบเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเชื่อ
- ไม่เกิน 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อ *
เงินรับฝาก
- ไม่เกิน 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี
รวมเงินรับฝาก
* ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เพิ่ ม/(ลด)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

668,391
1,337,958
(36)
2,006,313

33.3
66.7
(0.0)
100.0

666,981
1,281,767
(46)
1,948,702

34.2
65.8
(0.0)
100.0

0.2
4.4
(21.7)
3.0

2,019,081
139,379
2,158,460

93.5
6.5
100.0

2,019,315
23,633
2,042,948

98.8
1.2
100.0

(0.0)
489.8
5.7
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มผ
ี ลต่อการด�ำเนินงาน

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอ�ำนาจอย่างจีนและสหรัฐฯ
ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 แผ่วลงจากปีกอ่ นหน้า
ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกของไทยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
จากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลงทั่วโลก การส่งออกที่หดตัว
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทีช่ ะลอตัว
ลงค่อนข้างมาก ด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย ตาม
ยอดขายรถยนต์ทหี่ ดตัว และรายได้เกษตรทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่กำ� ลังซือ้
ของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้น
การบริโภคของภาครัฐ ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง
นอกเหนือจากความท้าทายด้านเศรษฐกิจแล้ว การแข่งขันทีท่ วี
ความเข้มข้นขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Economy
เป็นสิ่งที่อาจส่งผลต่อรายได้และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

และลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารเผชิญความท้าทายจากการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น Market Conduct ที่เข้มงวดขึ้น มาตรการ
ก�ำหนดสัดส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan fo Value: LTV)
ในสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และการเตรี ย มพร้ อ มรองรั บ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทย
ได้เตรียมความพร้อมและก�ำหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับ
ความท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2. ภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงของฐานะทางการเงิ น และ

ผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม (ใช้
งบการเงิ น เฉพาะธนาคารเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บค่ าเฉลี่ ย
้ )
อุตสาหกรรม ซึง
่ ธปท. น�ำเสนอข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะเท่านัน

• สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.96
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เติบโตร้อยละ 2.24 โดยอุตสาหกรรม
โดยรวมชะลอลงจากปีกอ่ น ตามภาวะเศรษฐกิจ การหันไประดมทุนผ่าน
ตราสารหนี้มากขึ้น และผลกระทบจากมาตรการ LTV
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เงินฝาก
เพิ่ มขึ้น

5.65%
ก�ำไรสุทธิ
เพิ่ มขึ้น

4.88%
เงินกองทุนรวม
เพิ่ มขึ้น

4.41%
• เงินฝาก เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.65 ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ อุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.93 ใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยขยายตัวจากทัง้ เงินฝากประจ�ำ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)
• ก�ำไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.88 ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.85 จากรายได้พิเศษจากการขายเงินลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ เป็นส�ำคัญ ขณะทีร่ ายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80
ส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 4.24 โดยค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.99
• Net NPLs ลดลงร้อยละ 3.93 โดยคุณภาพสินเชื่อมีการ
ปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้ ค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ12.56
เร่งขึ้นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 จากผลกระทบของเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ขณะที่สัดส่วน Net NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 1.89 ลดลงจาก
ร้อยละ 1.98 ในปีก่อน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.61
สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.48

• เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 โดยมี Total Capital
Ratio ทีร่ อ้ ยละ 18.66 และ Tier 1 Ratio อยูท่ รี่ อ้ ยละ 14.80 ทัง้ นี้ ค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total Capital Ratio อยู่ใน
ระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 19.32 และ Tier 1 Ratio อยู่ที่ร้อยละ 16.09 ซึ่ง
ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนดไว้อยู่มาก

3. รายจ่ า ยเพื่ อท� ำ การวิ จั ย และพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละ

นวัตกรรม (รายจ่าย R&D) (โดยรายจ่ายดังกล่าวสามารถน�ำมา
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้)

ในปี 2562 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน�ำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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4. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน (เปรียบเทียบ ปี 2562 และ 2561)
ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย

ภาพรวมผลประกอบการประจ�ำปี 2562
ส�ำหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำ� ไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของธนาคาร เท่ากับ 29,284 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท
ในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ (ก�ำไรสุทธิจาก
เงินลงทุน) แม้วา่ ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากการกันส�ำรอง
จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก�ำไรสุทธิสว่ นที่
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษ (“รายการ
พิเศษ”)
รายได้รวมจากการด�ำเนินงาน เท่ากับ 125,658 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมรายได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวม
จากการด�ำเนินงาน เติบโตร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญดังนี้
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองในไตรมาส 1/2562
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
NIM เท่ากับร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบ
จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้ว่ามีการบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Coverage Ratio
เพิ่ มขึ้นเป็น

131.76%

• รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยมี
สาเหตุหลักจากรายได้จากการด�ำเนินการอื่นๆ ที่เติบโต ร้อยละ 42.9
ซึ่งเป็นผลจากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย และก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ในขณะที่
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 1.8
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยมีสาเหตุ
หลักจากส�ำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานที่
มีผลบังคับใช้ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้รวมจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio ที่ไม่รวม
รายการพิเศษเท่ากับร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29 ในช่วง
เดียวกันของปี 2561
จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตาม
หลักความระมัดระวัง ส่งผลให้อตั ราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่
ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 131.76 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ
4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมีการปรับตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net)
เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากสิ้นปี 2561 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อ
สินทรัพย์ถ่วงน�ำ้ หนักตามความเสี่ยง เท่ากับร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ
19.01 ตามล�ำดับ
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน(1)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - ROA (ร้อยละ) (2) (3)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น - ROE (ร้อยละ) (2) (3)

88,316
23,237
14,105
125,658
62,474
63,184
23,814
39,370
7,232
32,138
29,284
1.02
9.09

83,689
23,662
9,870
117,221
53,088
64,133
26,192
37,941
6,852
31,089
28,491
1.02
9.60

5.5
(1.8)
42.9
7.2
17.7
(1.5)
(9.1)
3.8
5.6
3.4
2.8

(1) ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนส�ำรอง (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย
(3) หากไม่รวมรายการพิเศษ ROA ส�ำหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.17 และ ROE ส�ำหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 10.46

• ผลประกอบการปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ น ธนาคารและบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของธนาคาร เท่ากับ
29,284 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 จากรายได้จากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท

ในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ (ก�ำไรสุทธิจาก
เงินลงทุน) แม้วา่ ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากการกันส�ำรอง
จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก�ำไรสุทธิสว่ นที่
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากปี 2561
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
- เงินให้สินเชื่อ
- การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- อื่นๆ
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินรับฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินน�ำส่ง ธปท. และสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื
- อืน่ ๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1)
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) - NIM (1)

122,971
7,113
482
4,943
109,784
428
221
34,655
17,861
2,532

119,770
9,882
325
3,807
104,681
936
139
36,081
19,445
2,707

2.7
(28.0)
48.5
29.8
4.9
(54.3)
59.5
(4.0)
(8.1)
(6.5)

9,978

9,705

2.8

4,085
199
88,316
4.48
1.46
3.22

4,093
131
83,689
4.47
1.53
3.13

(0.2)
51.5
5.5

(1)	หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 4.34 และ
NIM อยู่ที่ร้อยละ 3.07 ส�ำหรับปี 2562

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ 88,316
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.5 เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ จาก
การได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ของเงินรับฝากที่ลดลงจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หาก
ไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธนาคารมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับ
ธนาคารยังคงบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สนิ เชือ่ ส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้
(NIM) ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ�ำนองในไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13
ในปี 2561
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
31 ธ.ค. 2562

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (2)
- ออมทรัพย์
- เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
- MLR (1)
- MOR
- MRR

(1)

1.25%

30 ก.ย. 2562

1.50%

30 มิ.ย. 2562

1.75%

31 มี.ค. 2562

1.75%

31 ธ.ค. 2561

30 ก.ย. 2561

1.75%

1.50%

0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
6.025%
6.870%
6.870%

6.275%
6.870%
6.870%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

(1) คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.00% มีผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ธนาคารได้ประกาศลด
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) ลง 0.25% จาก 6.025% เป็น 5.775% มีผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส�ำหรับบุคคลธรรมดา

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ ม/(ลด)
ปี 2562

ปี 2561
ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

29,596
6,359
23,237

29,493
5,831
23,662

0.4
9.1
(1.8)

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการสุทธิ เท่ากับ 23,237 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8
สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมบริการบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียม Cash Management
ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ Bancassurance
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(1)
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(1) ค่าธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริการอื่นๆ

ปี 2562

ปี 2561

8%
51%
6%
9%
26%
100%

9%
50%
7%
9%
25%
100%

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

9,870

14,105

การเปลี่ยนแปลง
42.9%
3,197

-8.7%

3,500
435
1,130
453

4,372

906.2%

1,425

26.1%

รวมรายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่ อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้เสีย

496

9.3%

รายได้จากเงินปันผล

4,615

4,352

12.6%

2561

รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ

2562

• รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
เท่ากับ 14,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (รายได้อื่น)
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

53,088

62,474

การเปลี่ยนแปลง
17.7%

31,390

รวมค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานอื่นๆ

7.4%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน

1.7%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

1.4%

ค่าภาษีอากร

29,226
8,942
4,363

8,792
4,303
269
10,498

2561
45.29%

7,219
10,560

2562
49.72%(2)

2,580.5%
0.6%

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อื่นๆ(1)
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ
(2) หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ช่วงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 43.58

• ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ปี 2562 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ธนาคารและบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ
เท่ากับ 62,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากการส�ำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายส�ำรองผลประโยชน์พนักงานใน
ไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับ
ธนาคารมีรายได้รวมจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Cost to income ratio ที่ไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่ร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29
ในช่วงเดียวกันของปี 2561
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หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

เพิ่ ม/(ลด)

ปี 2561

ร้อยละ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (1)

23,814

26,192

(9.1)

(1) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

• ค่าใช้จา่ ยหนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญฯ ส�ำหรับปี 2562 ธนาคาร
และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ จ�ำนวน 23,814
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยได้พจิ ารณาถึง
ทิศทางสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีม่ กี ารปรับตัวในทางทีด่ ขี นึ้ และระดับความ
เพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ที่จะมีผล

บังคับใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)
อย่างต่อเนือ่ ง โดยนโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญตาม
หลักความระมัดระวัง โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้อยละ 131.76
ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,089,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
จากสิ้นปี โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายย่อยหลักทุกกลุ่ม ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าภาครัฐ
เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

26%

27%

สินเชื่อเพื่ อ
ที่อยู่อาศัย

19%

19%

การสาธารณูปโภค
และบริการ

17%

17%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

5%

6%

การเกษตร
และเหมืองแร่

1%

1%

32%

30%

อื่นๆ
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เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทของผู้กู้ (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1)
สินเชื่อรายย่อย
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- สินเชื่อบัตรเครดิต
- สินเชื่อ KTB Leasing
สินเชื่ออื่นๆ
รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงิน)
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวม

31 ธ.ค. 2562
จ�ำนวน

ร้อยละ

650,267
182,986
332,447
924,268
396,035
464,138
56,653
7,442
375
2,090,343
469
2,089,874

31.1
8.8
16.0
44.2
18.9
22.2
2.7
0.4
0.0
100.0

31 ธ.ค. 2561
จ�ำนวน

630,633
179,904
344,197
870,027
376,734
428,668
51,062
13,563
369
2,025,130
925
2,024,205

ร้อยละ

31.1
8.9
17.0
43.0
18.6
21.2
2.5
0.7
0.0
100.0

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

3.1
1.7
(3.4)
6.2
5.1
8.3
10.9
(45.1)
1.4
3.2
3.2

(1) สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจำ� นวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจ�ำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ.

- คุณภาพสินทรัพย์
ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อ ย
คุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม (NPLs Ratio-Gross)
ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ในขณะที่ อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพหลั ง หั ก
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพต่อสินเชือ่ รวมหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net)
เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากร้อยละ 1.94 ณ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) โดยมีนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง
ทั้งนี้ Coverage Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ
131.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
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การจัดชั้นสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
งบการเงินรวม

1. การจัดชั้นสินเชื่อ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม (1)
3. Gross NPLs (2)
Net NPLs (2)
4. Coverage Ratio (3)

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,923,616
68,696
12,780
12,647
77,294
2,095,033

883,841
30,545
6,429
4,527
37,398
962,740

102,659
42,333

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน
(2) NPLs Ratio-Gross และ NPLs Ratio-Net ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) Coverage Ratio = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ /สินเชื่อด้อยคุณภาพ

31 ธ.ค. 2561
ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

13,908
8,478
6,433
4,547
37,403
70,769
64,459
135,268
ร้อยละ 4.33
ร้อยละ 1.83
ร้อยละ 131.76

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,858,757
64,465
14,404
17,923
74,080
2,029,629

872,884
25,555
7,899
9,196
31,511
947,045

106,370
44,396

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

13,399
11,585
7,899
9,196
33,008
75,087
58,668
133,755
ร้อยละ 4.53
ร้อยละ 1.94
ร้อยละ 125.74
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076

สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

54%

52%

สินเชื่อเพื่ อ
ที่อยู่อาศัย

18%

16%

การสาธารณูปโภค
และบริการ

6%

10%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

11%

11%

การเกษตร
และเหมืองแร่

4%

2%

อื่นๆ

7%

9%

• หนี้สิน
- เงินรับฝาก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,155,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (Fixed deposits)
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 96.94 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 99.25 ณ 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝากจ�ำแนกตามประเภท

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

ออมทรัพย์

69%

69%

จ่ายคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลา

27%

27%

4%

4%

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 71.6 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ
ส่วนของเจ้าของ การกูย้ มื ระหว่างธนาคาร และตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื ทัง้ นี้ ธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ 69.4 ในการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (หลังหัก
รายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 14.2 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิและใช้เงินทุนร้อยละ 11.2 ในรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
จ�ำนวน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
สินทรัพย์อื่นๆ
		 สินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่นๆ
รวมส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของบริษัทใหญ่
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)
ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2561
จ�ำนวน

ร้อยละ

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

338,771
426,174
2,089,874
(135,268)

11.2
14.2
69.4
(4.5)

372,514
240,167
2,024,205
(133,755)

13.6
8.8
73.9
(4.9)

(9.1)
77.4
3.2
1.1

292,665
3,012,216
2,155,865
215,823
96,841
195,361
348,326
338,287
10,039
3,012,216
96.94

9.7
100.0
71.6
7.2
3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

236,072
2,739,203
2,039,602
157,396
95,205
132,859
314,141
305,875
8,266
2,739,203
99.25

8.6
100.0
74.5
5.7
3.5
4.8
11.5
11.2
0.3
100.0

24.0
10.0
5.7
37.1
1.7
47.0
10.9
10.6
21.5
10.0

• ส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของเจ้าของรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 338,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- มูลค่าหุ้นทางบัญชีส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ
24.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 21.88 บาทต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
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เงินกองทุนตามกฎหมาย

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ 304,705 ล้านบาท (ร้อยละ 15.19
ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง) และมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เท่ากับ
305,805 ล้านบาท (ร้อยละ 15.24 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง)
โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 381,339 ล้านบาท (ร้อยละ 19.01 ของ
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง)
ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 285,462 ล้านบาท (ร้อยละ
14.80 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง) โดยมีเงินกองทุนทัง้ สิน้

เท่ากับ 360,078 ล้านบาท (ร้อยละ 18.66 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตาม
ความเสี่ยง) ทั้งนี้ เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 15,207 ล้านบาท จาก
31 ธันวาคม 2561 เนือ่ งจากการโอนก�ำไรสุทธิงวด มิถนุ ายน 2562 เข้าเป็น
เงินกองทุน
ธนาคารมี อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ ่ ว งน�้ ำ หนั ก ตาม
ความเสีย่ งในระดับทีแ่ ข็งแกร่งเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ของธปท. อีกทัง้ ธนาคาร
ได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ และครอบคลุมถึงความ
สามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

จ�ำนวน

304,705
305,805
75,534
381,339
2,006,423

(3)

31 ธ.ค. 2561

อัตราขั้นต่�ำที่
อัตรา
ก�ำหนดโดยธปท.
เงินกองทุน
ส�ำหรับปี 2562
(2)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.19
15.24

>7.500
>9.000

19.01

>11.500

จ�ำนวน

284,013
284,982
73,718
358,700
1,969,203

(3)

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2561
เงินกองทุน
(2)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.42
14.47

>6.375
>7.875

18.22

>10.375

(1)	งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท�ำภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี้จะไม่รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือประกันชีวิต และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50
(2)	ธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�ำ่ อีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่า 2.50% ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560
และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
(3)	ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�ำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงตามรายงานที่ได้จัดส่ง ธปท.
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เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
งบเฉพาะธนาคาร

(1)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

จ�ำนวน

285,462
285,462
74,616
360,078
1,929,176

31 ธ.ค. 2561

อัตราขั้นต่�ำที่
อัตรา
ก�ำหนดโดยธปท.
เงินกองทุน
ส�ำหรับปี 2562
(1)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.80
14.80

>7.500
>9.000

18.66

>11.500

จ�ำนวน

272,015
272,015
72,856
344,871
1,895,879

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2561
เงินกองทุน
(1)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.35
14.35

>6.375
>7.875

18.19

>10.375

(1)	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่
จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท.
ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพือ่ รองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ทมี่ นี ยั ความเสีย่ งเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 68,434 ล้านบาท ลดลง
444 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 จากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 153,939 ล้านบาท
ซึง่ เกิดจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด�ำเนินงาน 66,626 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของ
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลง 33,612 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิในการ
เรียกคืนหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 33,755 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
91,758 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากการด�ำเนินงาน
ได้แก่ เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 116,263 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (หนีส้ นิ ) เพิม่ ขึน้ 58,426 ล้านบาท และภาระในการส่งคืน
หลักทรัพย์ เพิม่ ขึน้ 33,755 ล้านบาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ลดลง 836 ล้านบาท
2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 146,979 ล้านบาท ซึง่ เกิดจาก
มีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 147,236 ล้านบาท และ
เงิ น สดรั บ จากการจ� ำ หน่ า ยตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก� ำ หนด
2,817 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
291,295 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
ก�ำหนด 2,197 ล้านบาท

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,388 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากเงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
26,394 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุน้ สามัญ 10,035 ล้านบาท ในขณะทีม่ ี
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 30,115 ล้านบาท
หมายเหตุ: ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค�ำนวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การด�ำเนินงานอย่างมีนย
ั ส�ำคัญในอนาคต (Forward Looking)

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่า
จะเติบโตต�่ำกว่าปี 2562 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส�ำคัญคือการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อ
ภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี ซึง่ ได้
ท�ำให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ มาตรการด้านภาษี มาตรการ
ขยายเวลาช�ำระหนี้และค่าธรรมเนียม และมาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วย
พยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีป่ รับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงเหลือร้อยละ
1.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะกระทบรายได้
ของภาคเอกชนและครัวเรือน ซึง่ เมือ่ พิจารณาร่วมกับระดับหนีค้ รัวเรือน

รายงานประจ� ำ ปี 2562

080

ที่อยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะท�ำให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าภาครัฐจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หลัง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 บังคับใช้ และ
มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับ
มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ�ำนอง
และการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาด
อสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจากที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา ด้านปัจจัย
ภายนอกก็ยงั เต็มไปด้วยปัจจัยเสีย่ ง ทัง้ สงครามการค้าทีย่ งั คงมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับการส่งออก
ของไทย และอาจสร้างความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน
นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารจะยังเผชิญ
ความท้าทายอืน่ ๆ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมและความคาดหวัง
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะการมี Digital Lifestyle มากขึ้น และความ
ต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization
Experience) นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้อมูล แม้ด้านหนึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความท้าทายจากการปรับตัวให้
เท่าทัน อีกทั้งยังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน เช่น การเชื่อมโยงธุรกิจ
ธนาคารกับหลากหลาย Ecosystem ท่ามกลางการแข่งขันจากผู้เล่น
ใหม่ๆ เช่น FinTech, e-Commerce และ Telco ขณะที่การบังคับใช้
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ อาทิ TFRS9 การควบคุมการก่อหนี้เกินตัว
ของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ Non-bank สามารถให้บริการ
ทางการเงินได้มากขึ้น เช่น P2P Lending จะท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัว
อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ของธนาคาร ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่
ประชาชน รวมทัง้ เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายส�ำคัญๆ ของประเทศ
กลุ่มการช�ำระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช�ำระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มทีต่ อบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุม่ การรักษาพยาบาล
และสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online
บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคูค่ า้ ด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน
พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�ำระเงินด้วย
QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�ำระเงินในรถโดยสาร ขสมก.
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยใน
ปี 2563 จะให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้า” ทั้งจากลูกค้ารัฐบาลที่เป็นลูกค้าหลักและพันธมิตรรายอื่นผ่าน
การขับเคลือ่ นองค์กรในรูปแบบส�ำคัญ คือ การเป็น “เรือบรรทุกเครือ่ งบิน”
(Carrier) และ “เรือเร็ว” (Speedboat) ซึ่งแนวคิดการมุ่งสู่ Open
Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของธนาคารจะเป็นรูปแบบ
การด�ำเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงานด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความ
คล่องตัวและความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการใช้ Data Analytics

และ AI เข้ามาท�ำธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการขยายธุรกิจด้าน Digital Banking
ของธนาคารบนรูปแบบและโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเมื่อธนาคารค้นพบ
รูปแบบธุรกิจที่แน่นอนและสามารถต่อยอดธุรกิจ สามารถสร้างรายได้
ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้ ธนาคารก็จะน�ำเรือบรรทุกเครื่องบิน (สายงาน
ด้าน Traditional Banking) เข้ามาร่วมท�ำธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น
การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อให้กับคู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของโครงการบัตรสวัสดิการและชิมช้อปใช้ ได้แก่
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รับ
ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้น
ของฐานลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝากและสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจาก
ความส�ำเร็จของกรุงไทย NEXT บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรก
ที่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงใน
อัตราพิเศษถึง 18 สกุล การสนับสนุนกองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษา โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชิมช้อปใช้ แอปพลิเคชันถุงเงินกับ
ร้านค้าตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทัว่ ประเทศ ท�ำให้ธนาคารกรุงไทย
มีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อม
เป็นผู้น�ำในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่ง
ยืนยันเจตนารมณ์และทิศทางทีถ่ กู ต้องของธนาคารกรุงไทยทีอ่ ยูเ่ คียงข้าง
คนไทยและสังคมไทย
ธนาคารคาดว่าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการ
ส�ำคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ
เหลื่อมล�้ำและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะ
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของ
ธนาคาร ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust)
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ
ธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติมทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้ง
โครงการที่ส�ำคัญของธนาคารในปี 2563 ดังที่แสดงในหัวข้อทิศทางและ
แผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการที่ส�ำคัญของธนาคารในปี 2563
หน้า 49-50
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส
โครงการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความ
ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น ความเห็ น ของธนาคารในปั จจุ บัน เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตแต่มไิ ด้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของ
ธนาคารแต่อย่างใด โดยผลทีเ่ กิดขึน้ จริงในอนาคตนัน้ อาจมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็น
การคาดการณ์ในอนาคตได้
ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุนผูล้ งทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

081

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

รายชื่อ

สามัญ

1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
1,090,385,832
3) STATE STREET EUROPE LIMITED
415,346,593
4) กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
307,725,658
5) กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
307,725,657
208,324,100
6) สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
194,573,682
7) SOUTH EAST ASIA UK ( TYPE C) NOMINEES LIMITED
122,928,422
8) ธนาคารออมสิน
99,498,556
9) BNY MELLON NOMINEES LIMITED
10) THE BANK OF NEW YORK MELLON
94,829,080
11) ผู้ถือหุ้นอื่น
3,438,474,837
			 รวม
13,976,061,250

บุรม
ิ สิทธิ

0
2,060
0
2,726,095
2,726,095
0
0
0
0
0
45,750
5,500,000

รวม

7,696,248,833
1,090,387,892
415,346,593
310,451,753
310,451,752
208,324,100
194,573,682
122,928,422
99,498,556
94,829,080
3,438,520,587
13,981,561,250

ร้อยละ

55.05
7.80
2.97
2.22
2.22
1.49
1.39
0.88
0.71
0.68
24.59
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนใหญ จํานวน 7,696,248,833 หุน หรือ
เทากับรอยละ 55.05 ของหุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเปนผูวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนฯ
มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤตการณรายแรงเกิดขึ้นในระบบ
สถาบันการเงิน ภายใตกรอบนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย และรัฐบาล
ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

รวม

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

653
251
904

11,100,764,807
1,564,374,364
12,665,139,171

65,331
119
65,450

1,304,509,888
11,912,191
1,316,422,079

65,984
370
66,354

12,405,274,695
1,576,286,555
13,981,561,250

88.73
11.27
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ที่ หัวข้อข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
ส�ำคัญอื่น หน้า 290
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี NVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ�ำนวน 1,090,385,832 หน่วย โดยผูถ้ อื หลักทรัพย์ NVDR นี้
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซือ้ ขายหุน้ เพิม่ ทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุน้ ของธนาคาร แต่จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จ�ำนวน NVDR นี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.36 ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th
พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับ
ผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการด�ำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนนั้ ๆ และจะต้องค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินส�ำรองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร จ�ำนวนก�ำไรสะสม และความจ�ำเป็นในการกันเงินส�ำรองตามกฎหมายและส�ำรองอืน่ ๆ ตามทีจ่ ำ� เป็น หรือตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร รวมทัง้
การที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับผู้มีอำ� นาจ
ส�ำหรับปี 2561 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.7180 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 0.8725 บาท (คิดป็นร้อยละ
40.00 ของก�ำไรสุทธิ) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ หรือผลการด�ำเนินงานตามแผนธุรกิจ ก�ำไรสะสม
การกันส�ำรองตามกฎหมายและส�ำรองอื่นๆ ตามที่จ�ำเป็น หรือตามที่เห็นสมควรในการด�ำเนินธุรกิจ
3. โครงสร้างการจัดการ
3.1 โครงสร้างองค์กร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 10-11

3.2 รายชื่อและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ

3.2.1 คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1) นายเอกนิติ
นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
2) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
3) นายวิชัย		
อัศรัสกร	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
6) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
7) พลเอก เทียนชัย
รับพร	กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
8) นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
9) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช	กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เทพวนังกูร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
10) นางนิธิมา
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
11) นายผยง		
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
เลขานุการ
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร
เทพวนังกูร	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
1) นางนิธิมา
แทนนายสมชัย บุญน�ำศิริ ซึ่งพ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562
โหตระกิตย์
ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
2) นายดิสทัต
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การเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายเอกนิติ
นิติทัณฑ์ประภาศ	ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563
2) นายประสงค์
พูนธเนศ	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออก
และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
3) นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
แทน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ลาออก
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจเต็มในการบริหารงาน เพือ่ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำ� นาจและหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�ำได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�ำพัง หรือ
กรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของธนาคาร
กระท�ำการใดๆ แทนธนาคารได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันธนาคารกระท�ำการใดๆ แทนธนาคารได้
2) คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การใหญ่และพนักงานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตัง้ ตัวแทนของธนาคาร โดยให้ผใู้ ด
มีอำ� นาจและหน้าทีเ่ พียงใดสุดแต่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร รวมทัง้ สามารถก�ำหนดอัตราและค่าใช้จา่ ย และบ�ำเหน็จรางวัลแก่บคุ คลเหล่านี้
และถอดถอนจากต�ำแหน่งได้
3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ�ำนาจให้ผจู้ ดั การใหญ่เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานต่างๆ ของธนาคารก็ได้ ทัง้ นี้ ถ้าผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่
4) คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็น
ในกิจการของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กับทั้งก�ำหนดค่าจ้างและบ�ำเหน็จรางวัลได้
5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เปน็ ครัง้ คราว ในเมือ่ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าธนาคารมีกำ� ไร
สมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�ำได้ แต่มีกิจการบางประการที่พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนและข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1) การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน
2) การอนุมัติจัดสรรก�ำไร
3) การเลือกตั้งกรรมการธนาคารใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจ�ำนวน
4) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
5) การเพิม่ ทุน ลดทุน การโอนส�ำรองเพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ และการออกหุน้ กู้
6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญ
หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการ
ทั้งหลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน
2) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
3) ก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึงการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ ก�ำหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance
Framework) เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง
(Risk Culture)
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4) ดูแลให้มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในการด�ำเนินงาน และสามารถสะท้อน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท�ำหน้าที่ควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense)
มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล
5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตาม
ดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
6) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเปน็ ธรรมและโปร่งใส มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร ผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ
7) ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process)
จัดให้มีช่องทางในการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้แจ้งหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
การให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร
8) ก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่มีประสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง มีระบบการก�ำหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคาร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งกรรมการธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำ� เป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุม
เป็นการชั่วคราวได้
11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิ
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งก�ำหนดสาระส�ำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม
12) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินกรรมการท่านอื่น และ
แบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร เช่น ทุกๆ 3 ปี เป็นต้น โดย
ต้องเปิดเผยการด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลไว้ในรายงานประจ�ำปี
13) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Directors of Listed Companies)
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code)
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น�ำองค์กรได้ท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้
บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำ� ในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน ที่ส่งผลให้แผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความส�ำเร็จ มีการติดตาม
การด�ำเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�ำคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เป็นก�ำลังส�ำคัญผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กบั บุคลากร
ทุกระดับ โดยมีบทบาทหน้าที่สรุปได้ดังนี้
การบริหาร
1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกิดความยุตธิ รรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของธนาคารด้วยความเท่าเทียมกัน
2) ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในด้านการก�ำกับของทางการและของธนาคาร ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

085

3) ก�ำกับ ติดตาม ดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารเปน็ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของธนาคาร
4) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการธนาคารทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
1) ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำ� เป็น เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
มีประสิทธิภาพ
2) ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งส�ำคัญได้ถกู บรรจุ
เป็นวาระการประชุม
3) กระตุน้ ให้กรรมการธนาคารทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝา่ ยจัดการ
ด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านได้รับข้อมูลของธนาคารที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการ
ธนาคารในการอภิปรายประเด็นที่ส�ำคัญและปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารมีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเปน็ อิสระในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องได้โดยทัว่ กันในวาระประชุมทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นี้ เป็นผูน้ ำ� แนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการ
บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้มีการปรึกษาหารือกันเป็นประจ�ำ
การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�ำงาน
1) ดูแลให้มกี ารจัดการปฐมนิเทศและการเข้าเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ าน ให้กบั กรรมการธนาคารใหม่ทกุ ท่าน ซึง่ จะช่วยให้กรรมการธนาคารใหม่
เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
2) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่
กรรมการธนาคารทีจ่ ดั โดยสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น
3) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท�ำงาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ
น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคาร
4) ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
ดูแลให้มกี ารสือ่ สารระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การซักถามหรือขอค�ำชีแ้ จงเพิม่ เติม การรับทราบ
รายงานประจ�ำปี การอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุน การอนุมตั จิ ดั สรรก�ำไรและเงินปันผล การแต่งตัง้ กรรมการธนาคาร และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เป็นต้น
บทบาทในด้านอื่นๆ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มคี วามเหมาะสม ดูแลให้มกี ารน�ำนโยบายและการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงาน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยกรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของทั้งหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ�ำปีแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการ
คนใดมีความเหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรายดังกล่าว และชีแ้ จง
เหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีกรรมการธนาคารที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน จ�ำนวน 1 ราย ได้แก่
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารเป็นดังนี้ “นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�ำพัง
ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท หรือนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท”
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร เป็นดังนี้ “นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�ำพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท หรือนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท”
3.2.2 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ
3) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
กรรมการ
4) นายผยง		
ศรีวณิช
กรรมการ
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
เลขานุการ
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
ออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2) นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
รับต�ำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�ำนาจที่ก�ำหนด
2) การพิจารณากลัน่ กรองหรืออนุมตั กิ ารลงทุน หรือขายหลักทรัพย์ทธี่ นาคารลงทุน การซือ้ ขาย หรือให้เช่าทรัพย์ของธนาคาร ตามอ�ำนาจ
ที่ก�ำหนด
3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�ำปี
5) การติดตามงานที่มีความส�ำคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
6) การพิจารณาอนุมตั หิ รือรับทราบกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ�ำเปน็ หรือสมควรเปน็ การเร่งด่วน
เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด�ำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว
7) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
มีวาระเท่ากับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
3.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายวิชัย
อัศรัสกร
ประธานกรรมการ
2) พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ
3) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการ
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
เลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ
บุญน�ำศิริ	ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
1) นายสมชัย
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
2) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์	ออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2562/2563 (ปรับปรุงธันวาคม 2562) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
		 1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
		 1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นส�ำคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น
			 1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส�ำคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
			 1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ
			 1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
			 1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป
			 1.2.5) ร่างงบการเงินประจ�ำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
			 1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี
		 1.3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
		 1.4) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ
หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
		 1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น�ำส่งหน่วยงานก�ำกับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
2) ผู้สอบบัญชี
		 2.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
		 2.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความซ�้ำซ้อนของการปฏิบัติงานที่อาจ
จะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
		 2.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 2.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น
และเป็นเรื่องส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
3) สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารทีม่ คี วามเสีย่ งส�ำคัญกระทบต่อวัตถุประสงค์ รวมถึงการเปลีย่ นแปลง ทีส่ ำ� คัญในด้านการก�ำกับดูแล
ที่ดีและการน�ำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้และนวัตกรรม
4) การบริหารความเสี่ยง
		 4.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่ส�ำคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในกับของผู้สอบบัญชี
ว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
		 4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
5) การควบคุมภายใน
		 5.1) สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of Treadway Commission) โดยให้ผตู้ รวจสอบภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายในทัง้ ระบบอย่างน้อยปีละครัง้ นอกเหนือจากการประเมิน
การควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี
		 5.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึง
การรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
6)	การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
		 6.1) สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ำกับดูแล เพือ่ ป้องกันความเสียหายทัง้ ที่
เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
		 6.2) การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
			 6.2.1) ก�ำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
			 6.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
		 6.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของธนาคาร ตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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7) ผู้ตรวจสอบภายใน
		 7.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
		 7.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
		 7.3) ก�ำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ
รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
		 7.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ
		 7.5) พิจารณาและอนุมตั แิ ผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงาน แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
โดยค�ำนึงถึงระดับความเสี่ยง
		 7.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน
ถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
		 7.7) ก�ำกับดูแล เรือ่ งร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดทีส่ ง่ มายังสายงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการด�ำเนินการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสม
		 7.8) สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบาย
หรือคู่มือปฏิบัติงาน
		 7.9) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�ำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
		 7.10) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก�ำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี
ความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดี
ความชอบและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน
		 7.11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
		 7.12) จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent
Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
8) การประเมิ น การท� ำ งาน จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป ็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร ดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร
10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
		 10.1) มีอ�ำนาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจ
ในการว่าจ้างหรือน�ำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
		 10.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของปีทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ แต่ไม่เกิน
2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรายดังกล่าว ให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครัง้ ต้องไม่ใช่
การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
2) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
2.1) ครบก�ำหนดตามวาระ
2.2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
2.3) ลาออก
2.4) ตาย
2.5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
2.7) ต้องโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุด หรือค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�ำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท�ำด้วยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
2.8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.9) เป็นบุคคลล้มละลาย

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

089

3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
4) เมือ่ มีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ
นางนิธิมา		
เทพวนังกูร
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในหน้า 182-183
3.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการ
2) นายวิชัย		
อัศรสักร
กรรมการ
3) นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
กรรมการ
4) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
กรรมการ
5) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการ
นายกฤษณ์
ฉมาภิสิษฐ
เลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
รับต�ำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562
2) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
รับต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการธนาคาร
2) ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก�ำหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
6) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
7) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
3.2.5 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
ประธานกรรมการ
2) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
นายศุภวัฒน์
วัฒน์ธนปติ
เลขานุการ
นายบุญเชิด
พิกุลแย้ม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนวลนภา
ว่องธวัชชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1) นายสมชัย
บุญน�ำศิริ 	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
2) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
รับต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
3) นายดิสทัต
โหตระกิตย์
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
รับต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำ� เนินการ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี าร ในการสรรหาและการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อนื่ ของกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร
2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร
3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณา
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1) กรรมการ
3.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำ� นาจในการจัดการ
4) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ
6) ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการของธนาคารได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี อ่ ธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายนั้น
7) ก�ำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอีย ดของกระบวนการสรรหานโยบายเกี่ ยวกั บการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและเปิ ดเผยค่ า ตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับเป้าหมาย การด�ำเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารด้วย
9) ด�ำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
3.2.6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
เพื่อให้ธนาคารมีการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง ธรรมมาภิบาลของสถาบันการเงิน จึงยกระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง และเปลี่ยนแปลง
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562
องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
4) นายผยง		
ศรีวณิช
กรรมการ
นายพูลพัฒน์
ศรีเปล่ง
เลขานุการ
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
1) นายสมชัย
บุญน�ำศิริ 	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
เนื่องจากลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร
2) นายวิชัย
อัศรัสกร 	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
3) นางอัมพร
โชติรัชสกุล	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
4) นางสาวภูริ์พรรณ
เจริญสุข	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
5) นายพูลพัฒน์
ศรีเปล่ง	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน รับต�ำแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสีย่ งปฏิบตั ติ ามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง รวมถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดูแลให้การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมีความสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ โดยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสีย่ งพึงประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินครอบคลุมความเสีย่ งทุกประเภท
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และมีการด�ำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ในเรือ่ งประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งและสถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ ง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และน�ำเสนอ
รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ/พิจารณา
ทุกไตรมาส โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นประจ�ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม และปฏิบตั หิ น้าที่
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.7 คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
3) พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
เลขานุการ
นางวิภาวดี
เลิศศรีสุริยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในเรื่องต่างๆ
1) ก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
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3) ประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปีของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความ
เป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
งานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม
4) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report)
5) สอบทานรายงานการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เปน็ ไปตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือติดตามธุรกรรมใดทีเ่ ห็นว่า
อาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร
6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
3.2.8 คณะกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1) พลเอก เทียนชัย
รับพร
ประธานกรรมการอิสระ
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ
4) นายวิชัย		
อัศรัสกร
กรรมการอิสระ
5) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการอิสระ
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
เลขานุการ
นางวิภาวดี
เลิศศรีสุริยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ
ิ
1) นายสมชัย
บุญน�ำศิร	
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
2) พลเอก เทียนชัย
รับพร
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
3) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
4) นายดิสทัต
โหตระกิตย์	พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
และพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�ำคัญหรือประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการธนาคาร
ควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4) กรณีที่มีการพิจารณาวาระส�ำคัญๆ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่
มีนัยส�ำคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�ำคัญดังกล่าว
5) กรณีที่มีการพิจารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมีความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดก็ตาม
ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง
6) ติดตามดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเฉพาะเรือ่ งการ
ก�ำกับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยง
7) ด�ำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
มีวาระเท่ากับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีตดิ ต่อกัน โดยเมือ่ ครบ 9 ปีแล้ว หากคณะกรรมการธนาคาร/
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ที่ปรึกษา หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

093

3.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นล�ำดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร โดยคุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบส�ำหรับต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้อง และสม�่ำเสมอ
3) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
7) ดูแลเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
10) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
3.4 การประชุมคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ให้มกี ารก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมถึงวาระประจ�ำมาตรฐานไว้เปน็ การล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุจ�ำเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กรรมการคนใด
มีสว่ นได้เสียในการประชุมเรือ่ งใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ในกรณีนปี้ ระธานอาจเชิญให้ออกนอกทีป่ ระชุมเป็นการชัว่ คราวได้ นอกจากนี้
ให้คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารได้รว่ มกัน
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
1. กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร: การประชุมและองค์ประชุม
1.1 ประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือในกรณีที่กรรมการธนาคารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารก�ำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
1.2 คณะกรรมการธนาคารมีกำ� หนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยจะจัดให้ประชุม ณ สถานทีอ่ นื่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
1.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการธนาคารทัง้ หมด กรรมการ
ธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เป็นมติของที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการธนาคารจะลงมติในทีป่ ระชุมควรมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
1.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการธนาคารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการธนาคาร
ให้รองประธานกรรมการธนาคารเป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการธนาคารหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการธนาคาร
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
1.6 กรรมการธนาคารคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ ประธานในที่ประชุม
อาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้
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1.7 จ�ำนวนกรรมการธนาคาร แม้ต�ำแหน่งจะว่างไปบ้าง แต่กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท�ำกิจการได้ อย่างไรก็ดี ถ้าจ�ำนวน
กรรมการธนาคารลดน้อยลงจนเหลือไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท�ำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
2. การด�ำเนินการในปี 2562
ธนาคารได้กำ� หนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีการก�ำหนดการประชุมเป็นปกติ
ในวันพุธทีส่ องและสีข่ องเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเลขานุการจะเป็นผู้จดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พร้อมให้ตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ธนาคาร
ได้จ�ำแนกวาระการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่อง
เรือ่ งนโยบาย เรือ่ งสินเชือ่ เรือ่ งปรับปรุงหนี้ เรือ่ งการลงทุน เรือ่ งซือ้ /ขายทรัพย์สนิ และจัดซือ้ จัดจ้าง เรือ่ งทรัพยากรบุคคล เรือ่ งเพือ่ ทราบ และเรือ่ งอืน่ ๆ
เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 27 ครัง้ คณะกรรมการบริหาร 49 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 20 ครัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 21 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 13 ครั้ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 10 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 5 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายนามคณะกรรมการ

1) นายเอกนิติ นิตทิ ณั ฑ์ประภาศ
2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
3) นายวิชัย
อัศรัสกร (1)
4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2)
6) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์ (3)
7) พลเอก เทียนชัย รับพร (4)
8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช
10) นางนิธิมา
เทพวนังกูร (5)
11) นายผยง
ศรีวณิช
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1) นายสมชัย บุญน�ำศิริ (6)
2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ (7)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
บรรษัทภิบาลฯ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ
ก�ำกับฯ
อิสระ
ความเสี่ยง )8(
สัมพั นธ์(9)

25/27
22/27
27/27
24/27
25/27
26/27
27/27
27/27
25/27
19/20
27/27

37/49
48/49
37/49
43/49

14/15
5/5
20/20
15/15
-

21/21
15/15
-

13/13
12/13
11/13
10/13
8/8
-

12/12
4/4
9/12
12/12
12/12

10/10
4/4
10/10
-

2/5
3/5
5/5
5/5
3/3
-

12/12
-

6/6
13/15

-

5/5
-

5/5
8/11

-

2/3
-

6/6

2/2
2/3

-

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1)	ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 12 เมษายน 2562 พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562 โดยยังคงด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 12 เมษายน 2562
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 12 เมษายน 2562 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับฯ วันที่ 11 กันยายน 2562
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ วันที่ 12 เมษายน 2562
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562
(6)	ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562
(7) ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับฯ และกรรมการสรรหาฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ยกระดับเป็นคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562
(9)	จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเป็น
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อเป็นการด�ำเนินการที่
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ก�ำหนดไว้
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3.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

3.5.1 นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่
ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเปน็ ไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก�ำหนด โดยมีกระบวนการในการก�ำหนดค่าตอบแทนดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของธนาคาร เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคาร น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี โดยมีขอ้ มูลประกอบ
การพิจารณา ได้แก่ นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการแต่ละต�ำแหน่ง จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน
- เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจ�ำปี
ปัจจุบัน ธนาคารได้ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
2) ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้
		 2.1) ประธานกรรมการธนาคาร
		 2.2) รองประธานกรรมการธนาคาร
		 2.3) ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ประธานกรรมการ
ก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ และประธานกรรมการในคณะอืน่ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ�ำเป็น เป็นต้น
3) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
4) เงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการ ดังนี้
		 4.1) ธนาคารจะต้องมีผลก�ำไรจากผลประกอบการ และ
		 4.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบข้างต้น ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าเบีย้ ประชุม และเงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยไม่มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์อนื่ ๆ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ปน็ ประจ�ำทุกปี โดยทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

1.1
1.2

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง ดังนี้
1.2.1 ประธานกรรมการธนาคาร
1.2.2 รองประธานกรรมการธนาคาร
1.2.3 ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น
		
- ประธานกรรมการบริหาร
		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
- ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
		
- ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
		
- ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
		
- ประธานกรรมการอิสระ
		
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
		
- ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้มีหรือ
			 ควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
1.3 ค่าเบี้ยประชุม
จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่น
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคาร
เห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
และส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

อัตราต่อคน

70,000 บาท/เดือน
130,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/ครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม/เดือน

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
กรรมการธนาคารไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3.5.2 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2562
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง และค่าเบีย้ ประชุมให้กบั
คณะกรรมการส�ำหรับปี 2562 ครบถ้วน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 25,435,236.55 บาท จ�ำแนกเป็น
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 15,531,365.58 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม 1,800,000.00 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 1,179,322.58 บาท คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวม 1,260,000.00 บาท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 1,951,000.00 บาท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง รวม 1,830,000.00 บาท คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม 1,023,548.39 บาท คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ รวม 349,000.00 บาท และคณะกรรมการอิสระ รวม 511,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร (1)
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2)
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์ (3)
พลเอก เทียนชัย รับพร (4)
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางนิธิมา
เทพวนังกูร (5)
นายผยง
ศรีวณิช

2,558,000.00
1,560,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
874,333.33
1,200,000.00

คณะกรรมการ
ธนาคาร

720,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00

คณะกรรมการ
บริหาร

หมายเหตุ (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

90,000.00
210,000.00
1,260,000.00

1,179,322.58

720,000.00
240,000.00
-

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

170,322.58
-

289,000.00
90,000.00
360,000.00
270,000.00
-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1,951,000.00

-

300,000.00
240,000.00
-

-

462,000.00
360,000.00
589,000.00

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1,830,000.00

-

690,000.00
330,000.00
270,000.00
330,000.00
210,000.00

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสีย
่ ง
(8)

1,023,548.39

343,548.39

270,000.00
140,000.00
270,000.00
-

คณะกรรมการ
ก�ำกับฯ

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 12 เมษายน 2562 พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562 โดยยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 12 เมษายน 2562 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับฯ วันที่ 11 กันยายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ วันที่ 12 เมษายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับฯ และกรรมการสรรหาฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ยกระดับเป็นคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนั้น หากกรรมการชุดย่อยท่านใด เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 2 คณะ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมฯ รวม 2 คณะ เท่านั้น
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

1) นายสมชัย บุญน�ำศิริ (6)
277,419.35
(7)
661,612.90
2) นายดิสทัต โหตระกิตย์
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
15,531,365.58
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
1,800,000.00
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

กรรมการที่ออกระหว่างปี

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

รายชื่อคณะกรรมการ

511,000.00

- (9)
132,000.00 (9)

- (9)
60,000.00 (9)
30,000.00 (9)
289,000.00 (9)
- (9)
-

คณะกรรมการ
อิสระ

349,000.00
9,903,870.97
25,435,236.55

-

349,000.00
-

(10)

คณะกรรมการ
กิจการสัมพั นธ์

หน่วย: บาท
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3.5.3 เงินบ�ำเหน็จคณะกรรมการธนาคาร ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�ำเหน็จกรรมการประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 39,350,000.00 บาท ดังนี้
หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร/อดีตกรรมการธนาคาร *

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

นายเอกนิติ
นายไกรฤทธิ์
นายวิชัย
นายนนทิกร
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์
นายธันวา
พลเอก เทียนชัย
นายปุณณิศร์
นางแพตริเซีย
นายผยง
นายสมชัย
ดร.สมชัย
ดร.กุลยา
นายดิสทัต

นิติทัณฑ์ประภาศ
อุชุกานนท์ชัย
อัศรัสกร
กาญจนะจิตรา
กิตยารักษ์
เลาหศิริวงศ์
รับพร
ศกุนตนาค
มงคลวนิช
ศรีวณิช
บุญน�ำศิริ *
สัจจพงษ์ *
ตันติเตมิท *
โหตระกิตย์ *
รวมทั้งสิ้น

เงินบ�ำเหน็จ

2,337,479.37
3,871,491.63
3,387,555.17
3,387,555.17
3,175,418.65
2,903,618.72
2,903,618.72
3,387,555.17
46,404.87
3,387,555.17
3,115,755.25
1,431,921.56
2,626,515.38
3,387,555.17
39,350,000.00

3.6 ผู้บริหารธนาคาร

3.6.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับดูแล บริหารจัดการ และด�ำเนินงานของธนาคารให้เปน็ ไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ
และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ ตลอดจนบริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารให้เปน็ ไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2) บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของธนาคาร
4) ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนธนาคารในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ำกับ หรือกระท�ำ
นิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร
6) ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคาร
7) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2562 ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�ำหนดให้มีการน�ำผลประเมินมาเชื่อมโยง
ระบบแรงจูงใจ ปีละ 1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ Feedback ตามกระบวนการ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัวชีว้ ดั และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวดั ผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI)
ที่ก�ำหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี และความสามารถในการบริหารจัดการ
3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น�ำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ
4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
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3.6.2 ผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 10-11)
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายผยง
2. นายพูลพัฒน์

ศรีวณิช
ศรีเปล่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รัตน์ประสาทพร
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
มณีพันธ์
คงทน
เตชะวิริยะกุล
บุญญานุสาสน์
เวชากุล
ปริวิสุทธิ์
วัฒน์ธนปติ
เพียรธรรม
ชีวานนท์
ธนัตถานนท์
วิรุฬห์พานิช
จงสฤษดิ์หวัง
สินศุภรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

แช่มชื่น
สันตะวานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นางประราลี
นายวีระพงศ์
นายนิรุฒ
นายสุรธันว์
นายเอกชัย
นายรวินทร์
นางสาวศรัณยา
นายสันติ
นายศุภวัฒน์
นายกิตติพัฒน์
นายธวัชชัย
นางสุรางค์
นายเทิดชัย
นายพิชิต
นายชาญชัย

18. นายโกศล
19. นายปฏิเวช

สายงาน

สายงานบริหารความเสี่ยง
และรักษาการสายงานปฏิบัติการ
สายงาน Digital Solutions
สายงานธุรกิจขนาดกลาง
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
สายงานบริหารการเงิน
สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
สายงานธุรกิจภาครัฐ
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
สังกัดธนาคารกรุงไทย
สังกัดธนาคารกรุงไทย

ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562
1. นายปริญญา พัฒนภักดี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
2. นางอรนุช
ศิรประภา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2562
1) นายธวัชชัย

ชีวานนท์

2) นายพิชิต

จงสฤษดิ์หวัง

3) นางสาวศรัณยา

เวชากุล

4) นายบุญเลิศ

สินสมบัติ

5) นางอัมพร

โชติรัชสกุล

6) นายโกศล

แช่มชื่น

7) นายเทิดชัย

วิรุฬห์พานิช

8) นางสุรางค์

ธนัตถานนท์

9) นางสาวภูริ์พรรณ

เจริญสุข

10) ดร.รุ่ง

มัลลิกะมาส

11) นางประราลี

รัตน์ประสาทพร

12) นายชาญชัย

สินศุภรัตน์

รับต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
แทน มล. ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ ที่สิ้นสุดการเป็นพนักงาน
รับต�ำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562
และหมุนเวียนไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
แทน นางอรนุช ศิรประภา ที่เกษียณอายุงาน
รับต�ำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และ
หมุนเวียนไปด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน ตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2562 แทน นางสาวภูรพิ์ รรณ เจริญสุข ทีล่ าออก
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี หมุนเวียนงานไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และลาออกจาก
ธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานปฏิบตั กิ าร ลาออกจากธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและ
รายย่อย หมุนเวียนงานไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สังกัดธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
รับต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทน นายโกศล แช่มชื่น ที่หมุนเวียนงาน
ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย
รับต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้
และบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทน นายปริญญา พัฒนภักดี
ที่เกษียณอายุงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
ลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development
and Strategy ลาออกจากธนาคารตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และผูบ้ ริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพือ่ การขับเคลือ่ นธุรกิจ
หมุนเวียนงานไปด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
รับต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร
คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
แทน นางประราลี รัตน์ประสาทพร ที่หมุนเวียนไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions
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3.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ปน็ ธรรม สมเหตุสมผล และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดย
มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีน่ ำ� เสนอค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงและค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่
ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามนโยบายของธนาคาร ซึง่ จะเชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องตาม Performance Ranking
โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านการน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัดด้านการควบคุม
การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น Performance Driven
Organization (PDO)
ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดังนี้
• ผูบ้ ริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รวม 28 คน เปน็ จ�ำนวนเงินรวม 307,841,243 บาท แบ่งเปน็ ผูบ้ ริหารระดับสูงทีธ่ นาคารจ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน 21 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 241,899,817 บาท และผูบ้ ริหารระดับสูงทีธ่ นาคารไม่ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน
7 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 65,941,426 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณ
ในปี 2561 จ�ำนวน 3 ท่านซึ่งได้รับในปี 2562 ด้วยเช่นกัน)
นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่านที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย ในฐานะ
กรรมการ
• ส�ำหรับผู้บริหารกลุ่ม รวม 83 คน (ผู้มีอำ� นาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 424,679,673 บาท แบ่งเป็นผู้บริหาร
กลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�ำหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน 71 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 405,804,092 บาท และผูบ้ ริหารกลุม่ ทีธ่ นาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน แต่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน
12 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 18,875,581 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับผู้บริหารกลุ่มที่เกษียณ
ในปี 2561 จ�ำนวน 9 ท่านซึ่งได้รับในปี 2562 ด้วยเช่นกัน)
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3.8 ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ

กรรมการ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางนิธิมา เทพวนังกูร
นายผยง
ศรีวณิช
ผู้บริหารระดับสูง
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายนิรุฒ มณีพันธ์
นายสุรธันว์ คงทน
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
นางสาวศรัณยา เวชากุล
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
นายธวัชชัย ชีวานนท์
นางสุรางค์ ถนัตถานนท์
นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช
นายชาญชัย สินศุภรัตน์
นายพิชิต
จงสฤษดิ์หวัง
นายโกศล แช่มชื่น
นายปฏิเวช สันตะวานนท์

Krungthai

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย(1)

1

2

3

4

5

6

บริษัทร่วม(1)

7

8

9

1

2

3

4

XX
A
X
X
X
X
X
/
/
X
B
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

บริษัท
อื่นๆ(2)

5

6

1

2

บริษัทที่มีกรรมการ
ร่วมกัน(3)

1

2

3

4

5

6

X
XX XX X X
X
X
X

X
XX

/
X

X

X
/

X

X
X
XX
X

X

X
/

X

X
X

X

X
X
C

หมายเหตุ	ตารางนี้ มิ ไ ด้ แสดงรายละเอี ย ดต� ำ แหน่ งของแต่ ละท่ านในบริ ษั ทย่ อ ย บริ ษั ทร่ ว ม และบริ ษั ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยรายละเอี ย ดของต�ำ แหน่ ง จะแสดงอยู ่ ที่ประวั ติ ข องแต่ ล ะท่า น
ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
สัญลักษณ์
		
		
		
		

XX
/
X
C
M

หมายเหตุ		 (1)
		
(2)
		
(3)
		
(4)

= ประธานกรรมการบริษัท
A = นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ด�ำรงต�ำแหน่งใน Krungthai ดังนี้
B = นายผยง ศรีวณิช ด�ำรงต�ำแหน่งใน Krungthai ดังนี้
= กรรมการบริหาร		 - รองประธานกรรมการ		 - กรรมการผู้จัดการใหญ่
= กรรมการ		 - ประธานกรรมการบริหาร		 - กรรมการบริหาร
= กรรมการผู้จัดการใหญ่					 - กรรมการ
= ผู้บริหารระดับสูง
รายชือ่ ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม เป็นไปตามเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินของธนาคาร ทีไ่ ด้ระบุในหัวข้อการวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว
บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

รายชื่อ

กรรมการ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางนิธิมา เทพวนังกูร
นายผยง
ศรีวณิช
ผู้บริหารระดับสูง
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายนิรุฒ มณีพันธ์
นายสุรธันว์ คงทน
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
นางสาวศรัณยา เวชากุล
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
นายธวัชชัย ชีวานนท์
นางสุรางค์ ถนัตถานนท์
นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช
นายชาญชัย สินศุภารัตน์
นายพิชิต
จงสฤษดิ์หวัง
นายโกศล แช่มชื่น
นายปฏิเวช สันตะวานนท์
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XX
A
X
X
X
X
X
/
/
X
B

บริษัทย่อย (1)
1. บจ. กรุงไทยกฎหมาย
2. บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ
3. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
4. บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
5. บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
6. บจ. กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่
7. บมจ. บัตรกรุงไทย
8. บจ. เคทีซี นาโน
9. บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
บริษัทร่วม (1)
1. บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2. บมจ. กรุงไทยพานิ่ชประกันภัย
3. บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่มี
ผู้บริหารร่วมกัน (4)

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน (3)

7

8

9

X

X

X

10

11

12

X

X

XX

13

14

15

16

X

X

X

17

18

19

X

X

1

2

3

4

5

X

X

X
/

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

XX

4. บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (ชื่อเดิม บล. เคที ซีมิโก้) 7. บจ. พาเนล พลัส
5. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
8. บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
6. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
9. บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
10. บจ. เอสไอเอสบี
บริษัทท่ี่เกี่ยวข้องกัน-บริษัทอื่นๆ (2)
11. บจ. เอนเคย์ สตูดิโอ
1. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12. บมจ. เจ. อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้
2. บมจ. ทิพยประกันภัย
13. บมจ. ดุสิตธานี
14. บมจ. ทีพีบีไอ
บริษัทท่ี่มีกรรมการร่วมกัน (3)
15. การรถไฟแห่งประเทศไทย
1. บมจ. ไออาร์พีซี
16. บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
2. บมจ. ปตท.
17. บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
3. บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ 18. บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
19. บจ. ปตท. ค้าสากล
5. บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
6. บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น

X

บริษัทท่ี่มีผู้บริหารร่วมกัน (4)
1. บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
2. บจ. เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี
3. บจ. อินโนสเปช (ประเทศไทย)
4. กองทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอส
เอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
5. กองทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอส
เอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2
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3.9 การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ
รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายเอกนิติ
นิติทัณฑ์ประภาศ
อุชุกานนท์ชัย
นายไกรฤทธิ์
นายวิชัย
อัศรัสกร
นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เลาหศิริวงศ์
นายธันวา
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
นางนิธิมา
เทพวนังกูร
นายผยง
ศรีวณิช
นายพูลพัฒน์
ศรีเปล่ง
นางประราลี
รัตน์ประสาทพร
นายวีระพงศ์
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
นายสุรธันว์
คงทน
นายรวินทร์
บุญญานุสาสน์
นายเอกชัย
เตชะวิริยะกุล
นางสาวศรัณยา
เวชากุล
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
นายปฏิเวช
สันตะวานนท์
นายศุภวัฒน์
วัฒน์ธนปติ
เพียรธรรม
นายกิตติพัฒน์
นายโกศล
แช่มชื่น
นายธวัชชัย
ชีวานนท์
นายพิชิต
จงสฤษดิ์หวัง
นายเทิดชัย
วิรุฬห์พาณิช
นางสุรางค์
ธนัตถานนท์
นายชาญชัย
สินศุภรัตน์

ต�ำแหน่ง

วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวนหลักทรัพย์ท่ีถือ
ตนเอง

ประธานกรรมการธนาคาร
รองประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 7,000
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 6,339
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 10,149
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
-

สัดส่วน

คู่สมรส

บุตร

รวม

ร้อยละ

1,070
67,000
-

-

1,070
67,000
7,000
6,339
10,149
-

0.000008
0.000479
0.000050
0.000045
0.000073
-
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3.10 บุคลากร

3.10.1 จ�ำนวนพนักงาน
ธนาคารมีจ�ำนวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : คน

สายงาน

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงาน Global Business Development and Strategy
สายงาน Digital Solutions
ธุรกิจขนาดใหญ่
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
สายงานธุรกิจขนาดกลาง
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
สายงานธุรกิจภาครัฐ
สายงานบริหารการเงิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
สายงานเทคโนโลยี
สายงานปฏิบัติการ
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนพนักงาน และพนักงานตามสัญญา
ส�ำนักงานใหญ่

ไม่ใช่ส�ำนักงานใหญ่

48
63
174
21
188
149
139
1,149
143
224
379
317
222
193
467
2,089
843
235
308
347
926
1,752
10,376

15
10,580
10,595

ลูกจ้าง

รวม

2
2
25
73
52
1
7
162

48
63
174
21
188
164
139
1,151
143
224
379
319
222
193
492
12,742
895
235
308
348
926
1,759
21,133

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและสหภาพแรงงาน
ด้วยพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐวิสาหกิจ โดยกฎหมายบัญญัติ
ให้ทกุ รัฐวิสาหกิจจัดตัง้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพือ่ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ โดยมิให้เกิดข้อพิพาทแรงงานเกิดขึน้ ประกอบกับธนาคารได้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงาน เพือ่ ร่วมกันหารือข้อเสนอต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคารและพนักงานควบคูก่ นั ไป พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหาร
และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัยพนักงาน” เพื่อลดจ�ำนวนความผิดพลาดหรือการทุจริต
จากการปฏิบัติงานของพนักงาน การควบคุมและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง) จ�ำแนกเปน็ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม
เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์อนื่ ๆ รวม 25,484 ล้านบาท

ให้กับพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน
อย่างรุนแรง และการให้ความรูใ้ หม่กบั พนักงานทีม่ กี ารเปลีย่ นต�ำแหน่งงาน
(Upskill-Reskill) เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2562 ธนาคารยังมุง่ เน้น
การพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้

3.10.3 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปีที่ผ่านมา
ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง
จากคู่แข่ง (Bank และ Non-Bank) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
ผลกระทบจากการ Disruption ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามความ
สามารถของพนักงาน (Core Competency, Technical Competency)
และความสามารถของผู้บริหาร (Management Competency) โดยมี
การวิเคราะห์และระบุส่วนที่ต้องพัฒนา (Development Areas) เพื่อน�ำ
มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อปิด Competency Gap
ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking ที่มีการ
ด�ำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ำกับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาบุคลากรและผูน้ ำ� ได้พจิ ารณาปัจจัยต่างๆ เริม่ จากรวบรวม
ข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของสายงาน
รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพือ่ น�ำมาใช้วเิ คราะห์รว่ มกับปัจจัยอืน่ ๆ
อาทิ กรอบสมรรถนะ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏิบตั กิ าร
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ เพื่อน�ำมาก�ำหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิตอิ นั จ�ำเปน็ ต่อการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ซึ่ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการท� ำงาน

ด้านการ Strengthen Foundation
ธนาคารให้ความส�ำคัญในเรื่องการสร้างทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ต่อการท�ำงาน โดยครอบคลุมถึงทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติในหน้าที่
ทักษะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์กรอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร จากนโยบายทีม่ งุ่ สูก่ ารสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance) ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการก�ำหนดอัตลักษณ์
และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ ให้ความรูแ้ ละแนวทางในการก�ำหนด
แผนงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
แนวทางในการบริหารงาน และการปฎิบัติงานของหน่วยงาน หลักสูตร
Market Conduct ที่มุ่งเน้นให้ความรู้พนักงานในเรื่องการก�ำกับดูแล
การให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม ซึง่ เป็นไปตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของลูกค้า
ผู้มาใช้บริการทางการเงิน นอกเหนือจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานแล้ว ในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารยังได้ให้ความส�ำคัญกับ
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
เนื่ อ งจากรู ป แบบการบั ญ ชี ดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
ของธนาคาร อาทิ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน TFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรความรู้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 เป็นต้น
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ด้าน Leadership
ธนาคารส่งเสริมทักษะของผูบ้ ริหารให้มคี วามพร้อมและยกระดับ
Performance ของพนักงาน ซึง่ จากการวิเคราะห์ Management Competency
ในปี 2562 ธนาคารเน้นการสร้าง Inspiration, Strategic Orientation
และ Coaching Culture โดยจัดหลักสูตรให้กับผู้บริหารของธนาคาร
ทั้ ง หลั ก สู ต รภายในและภายนอกโดยสถาบั น ระดั บ โลกที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
อาทิ Harvard Business School, Cornell University โดยผู้บริหารทุกท่าน
จะได้เข้ารับการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองด้านต่างๆ จากวิทยากร
ที่มีประสบการณ์ อาทิ หลักสูตร Harvard Management Program:
Leader Solution, Digital Transformation and Change Management
in Banking Industry for KTB, Professional Coach Certification Program
เป็นต้น
ด้านการ Upskill-Reskill
ธนาคารก� ำ หนดทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านความรู้สินเชื่อ
(Credit) โดยมีวิทยากรภายในธนาคารให้ความรู้แก่พนักงาน อาทิ
หลักสูตร Product Program-Packing Credit และ Trade Product
Program รวมไปถึงหลักสูตรจากสถาบันภายนอก อาทิ The Ultimate
Deal Maker หลักสูตร A Guide to Become a Trusted Solution
Provider หลักสูตรให้ความรู้ทางการเงิน (Accounting and Finance)
อาทิ หลักสูตร Unreliable Financial Statement Issues in Thailand &
Financial Data Validation หลักสูตร Risk Based Lending Workshop
เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมพร้อมพนักงานให้พร้อมส�ำหรับ
การมุ่งไปสู่ Digital Banking อาทิ หลักสูตร How to be a Successful
Migrator เพือ่ เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับ Application ต่างๆ ของธนาคาร
ให้สามารถแนะน�ำลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ Application Next ของ
ธนาคาร โครงการ Super Hero Program ส�ำหรับ ISM CRM ทีม่ คี ณุ สมบัติ
ตามที่ก�ำหนด โดยได้รับพัฒนาทักษะเพื่อโอนย้ายเปลี่ยนต�ำแหน่ง
ไปรองรับกลุ่ม 5 ecosystem

ด้าน Future Banking
จากกระแสเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรุนแรงในยุคปัจจุบนั
ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเป็น Future Banking โดยพัฒนา
ทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill ที่
จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กบั องค์กรได้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หลากหลายกลุม่ ในยุคดิจทิ ลั ได้มากขึน้ ซึง่ รวมถึงกลุม่ 5 Ecosystem ด้วย
และเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามกระแสการเปลีย่ นแปลง ธนาคาร
ได้ให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Agile Way of Working ควบคู่ไปกับเรื่อง
Design Thinking เพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน
โดยธนาคารได้จัดหลักสูตร Hackathon for Compliance Innovation
and Mindset ให้แก่พนักงานที่ได้รับคัดเลือกจากสายงาน ร่วมกันระดม
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงานบนพื้นฐานของหลัก
Market Conduct ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้จริงในการท�ำงานได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละความรูใ้ นด้าน Cyber
Security หรือการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ลูกค้าให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของจ�ำนวนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล และให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยธนาคารได้เพิ่ม
การอบรมในหลักสูตรทีส่ ร้างความตระหนักรูแ้ ละความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้กับพนักงานภายในธนาคาร
ทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการธนาคารไปจนถึงระดับพนักงาน ผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) แบบ Classroom และอีเมล
ในปี 2562 ธนาคารได้รเิ ริม่ โครงการ Data Protection Assessment (DPA)
โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ (DPA Champion) มารับความรู้
ในเรื่องการป้องกันข้อมูลที่ส�ำคัญของธนาคาร และน�ำไปเผยแพร่ต่อ
ภายในธนาคาร ควบคูไ่ ปกับการให้ความรูใ้ นเรือ่ ง พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถใน
ด้านไอที เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และที่ก�ำลังจะมา
ในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing และ เทคโนโลยี Mobile
อาทิ หลักสูตร CompTIA Project+ หลักสูตร CommpTIA Advanced
Security Practitioner+ (CASP+) หลักสูตร ATDD with Robot Framework
ธนาคารมองเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน จึงถือว่าพนักงานทุกคนในธนาคารเป็นสินทรัพย์อันมีค่า
ที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้ มีพนักงานจ�ำนวนมากที่ท�ำงาน
ให้กับธนาคารมาอย่างยาวนาน สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ
ความเชีย่ วชาญ ในเรื่องเฉพาะเจาะจงของธนาคาร ที่สามารถถ่ายทอด
ให้กับพนักงานคนอื่นๆ ภายในธนาคาร ผ่านช่องทาง KM, KM Agent,
Knowledge Sharing จากผูเ้ กษียณ เพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละข้อแนะน�ำดีๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงาน จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้
ธนาคารจึงจัดโครงการ Train the Trainer ขึ้น เพื่อพัฒนาวิทยากร
ภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทั้งความรู้และ
ทักษะ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เพือ่ นพนักงาน ซึง่ ในปี 2562
ธนาคารมีหลักสูตร Train the Trainer หลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร
การก� ำ หนดอั ตลั ก ษณ์ และสร้ า งพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ หลั ก สูตร
Situational Leadership หลักสูตร Crucial Conversation หลักสูตร
The 7 Habits of Highly Effective People
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ เน้นให้พนักงานมีการพัฒนาด้วยตนเอง
(Self-Learning) โดยให้ความรูผ้ า่ นช่องทาง Knowledge Management
และ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยในปี 2562 ธนาคารได้เพิ่มจ�ำนวนหลักสูตรในช่องทาง E-Learning
เพือ่ ให้พนักงานสามารถเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ โดยเฉพาะหลักสูตรทีเ่ ป็นสมรรถนะ
หลักของธนาคาร อาทิ หลักสูตรการใช้งาน Google Application:
Google Drive หลักสูตรการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร
หลักสูตรการใช้งานระบบ Procure to Pay (Phase 1) หลักสูตร Cyber
Security เปน็ ต้น ทัง้ นี้ ธนาคารเน้นพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างเนือ้ หา
(Content Creator) ส�ำหรับหลักสูตรผ่าน Digital Learning อีกด้วย
โดยในปี 2562 ธนาคารมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ รวมทัง้ สิน้ 758 หลักสูตร 1,803 รุน่ ผ่านการอบรมทัง้ สิน้

21,163 คน ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น 87.68 ชัว่ โมง/คน/ปี นอกจากนี้
ธนาคารยังค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีการด�ำเนินโครงการต่างๆ เกีย่ วกับสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ และยังมี
การให้ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรกรุงไทย
รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยายด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ อาทิ
ป่าชายเลน ปะการัง พร้อมลงมือปฏิบตั ปิ ลูกป่าชายเลนและปลูกปะการัง
ณ ป่าชายเลนอ�ำเภอคลองโคน และชายหาดดงตาล อ�ำเภอสัตหีบ
มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น 2,256 คน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารให้ ค วามรู ้
ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ผ่านหลักสูตร “เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร” และ
หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” จ�ำนวนทั้งสิ้น 26 รุ่น 1,347 คน
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารตัง้ ขึน้ โดยมติของคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง มีรายนามดังต่อไปนี้
อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร
1. นายไกรฤทธิ์
2. นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการบริหาร
3. นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
กรรมการบริหาร
4. นายผยง
ศรีวณิช
กรรมการบริหาร
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 49 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมถึง
มีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การพิ จารณากลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อ/ปรับปรุงหนี้

คณะกรรมการบริหาร พิจารณา (1) อนุมัติสินเชื่อ จ�ำนวน 224 ราย และกลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ จ�ำนวน
188 ราย (2) อนุมัติปรับปรุงหนี้ จ�ำนวน 15 ราย และกลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ จ�ำนวน 4 ราย (3) อนุมัติ
ด้านนโยบาย จ�ำนวน 63 เรือ่ ง และกลัน่ กรองเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ จ�ำนวน 92 เรือ่ ง และ (4) รับทราบรายงานต่าง ๆ เช่น
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือ รายงานความคืบหน้าการติดตามผลการด�ำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายงานการลงทุน
ในตราสารทุน/ตราสารหนี้ เป็นต้น รวมจ�ำนวน 116 เรื่อง
การพิ จารณาแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการพิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจประจ�ำปี นโยบายและแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่จะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือทั้งหมดให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มี
ความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนและมุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างการเติบโตของกลุม่ ธนาคาร รวมถึงการทบทวนแผนบริหารเงินกองทุนและกลยุทธ์ในการบริหาร
เงินกองทุนของธนาคาร ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
การติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดและธนาคารคู่เทียบ การลงทุนในตราสารทุน/
ตราสารหนี้ของธนาคาร และได้ให้ความส�ำคัญกับการติดตามให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ได้สั่งการไป รวมถึงผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม�ำ่ เสมอ

การมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างเช่น
• วิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างช�ำระ (Non Performing Loans) ทบทวนยุทธศาสตร์การให้สินเชื่อ และหาแนวทางแก้ไขหนี้ค้างช�ำระ โดยมุ่ง
ประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ค้างช�ำระและป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช�ำระ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด้านสินเชื่อให้มี
ความรัดกุมยิ่งขึ้น
• ให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดในกระบวนการน�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับการพิจารณาสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพและรัดกุม โดยให้จัดท�ำข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้มีความกระชับเท่าที่จ�ำเป็น ในขณะที่ยังครอบคลุม
ประเด็นส�ำคัญเพียงพอทีใ่ ช้ในการพิจารณา เน้นหัวข้อการวิเคราะห์ทสี่ ำ� คัญทัง้ ด้าน Character ของลูกค้า ความสามารถในการช�ำระหนี้ ความแข็งแกร่ง
ของแหล่งเงินทุน ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน รวมถึงคุณภาพของหลักประกันและเงื่อนไขการควบคุมความเสี่ยง ที่เป็นข้อสรุปของฝ่ายจัดการ
ตลอดจนบทสรุปของประเด็นส�ำคัญ ทั้งด้านธุรกิจ และด้านกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขในการอนุมัติ และ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดย่อย
ระดับฝ่ายจัดการ ตลอดจนก�ำชับให้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน ต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า ข้อมูลงบการเงินตามมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางธุรกิจ และข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ
• ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านสินเชื่อ เช่น
- ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการ Best Practice ด้านการออก L/G และ L/G Consortium การบริหารจัดการการก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุม
ความเสี่ยง ตลอดจนอ�ำนาจอนุมัติที่เหมาะสมและชัดเจน
- การทบทวนระเบียบปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ เพือ่ ให้ครอบคลุมและรองรับกระบวนการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ทัง้ กระบวนการ รวมถึงระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับ Surveyor ให้มีความรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากสต็อกสินค้าที่เป็นหลักประกันสูญหาย
- การประเมินความสอดคล้องระหว่าง Log Book การเคลื่อนไหวของสินค้ากับการตรวจสอบปริมาณสต็อกสินค้าเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
รวมถึงการก�ำหนดแนววิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการความเสีย่ งให้มคี วามรัดกุมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งของธนาคาร รวมถึงก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีที่สต็อกสินค้าเกิดความเสียหาย
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- การทบทวนระเบียบปฏิบตั งิ านการจ�ำนองหลักทรัพย์เป็นประกัน ให้มคี วามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร รวมถึงความถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ก�ำหนดไว้
- นโยบายในการตรวจสอบประวัตทิ างการเงิน โดยให้มกี ารตรวจสอบประวัตทิ างการเงินอย่างเคร่งครัดทุกรายรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย
- แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับธุรกิจโรงรับจ�ำน�ำ โดยให้ปรับ Product Program ที่มีอยู่และเร่งจัดท�ำระเบียบปฏิบัติงานส�ำหรับ
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ธุรกิจโรงรับจ�ำน�ำหรือธุรกิจคล้ายคลึง ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องเป็นเงื่อนไขที่สามารถควบคุมการเบิกใช้
วงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงของธนาคารได้อย่างชัดเจน เพื่อก�ำหนดเป็นมาตรการปฏิบัติงานของธนาคารโดยเร็ว
- แนวทางการบริหารจัดการกรณีรับหุ้นมาเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร โดยฝ่ายจัดการจะต้องหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมใน
การบังคับหลักประกันหุน้ การก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันเพือ่ ให้กระบวนการในการบังคับหลักประกันของธนาคารเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและเป็นผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจ�ำน�ำหุ้นให้เสร็จโดยเร็ว ส�ำหรับกรณีสินเชื่อที่มี
Listed Stocks เป็นหลักประกัน จะต้องสามารถ Liquidate ได้แบบหุน้ ทีจ่ ด Margin Loan ของบริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยให้
ฝ่ายจัดการเร่งปรับกระบวนการด�ำเนินการภายในและสัญญาสินเชื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยค�ำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของทางการเป็นส�ำคัญ
- ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติผู้ร่วมทุน (Partner) ของลูกค้าธนาคาร ซึ่งก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของ Partner เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานในการพิจารณา Partner ที่เข้าเกณฑ์สนับสนุนสินเชื่ออย่างเหมาะสม โดยในการพิจารณา ต้องมีข้อมูลประวัติความเป็นมาและฐานะทาง
การเงินของ Partner ที่ถูกต้องครบถ้วน ที่แสดงสถานะ ความแข็งแกร่งเพียงพอสามารถสนับสนุนการช�ำระคืนหนี้แก่ธนาคารได้
• ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของธนาคาร และด้านธุรกรรมอนุพันธ์ เช่น
- การเข้าลงทุนใน Perpetual Bond มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) สูงกว่า Plain Vanilla Senior Bond ทั่วไป จึงมี
นโยบายให้วงเงินเพื่อการลงทุนในหุ้นกู้ Perpetual Bond อยู่ในความรับผิดชอบของสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
- การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ (Senior Debenture) ต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมครบถ้วน
ทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Credit Risk, Interest Rate Risk และ Market Risk ให้ต้องมีความเหมาะสม รวมถึงมีการก�ำหนดหลักเกฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
- การทบทวนระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก�ำหนดวงเงิน Derivatives และการควบคุม Tenor Limit เพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุม
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ให้มกี ารจัดท�ำ Lesson Learned เพือ่ พัฒนาทักษะองค์ความรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการน�ำรูปแบบ/ลักษณะของกรณีความเสียหายหรือ
ข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบตั งิ านมาเป็นบทเรียน ควรให้ผเู้ กีย่ วข้อง เช่น ผูต้ รวจพบหรือปรับปรุงแก้ไขสินเชือ่ นัน้ เป็นผูถ้ า่ ยทอดให้ผบู้ ริหารระดับสูง
ได้รับฟังและจัดท�ำเป็นวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานทั่วทั้งธนาคารได้ทราบ ศึกษาท�ำความเข้าใจและพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางด�ำเนินการที่
เป็น Lesson Learned อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
• มอบนโยบายด้าน Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพื่อสนับสนุนแผนการด�ำเนินงานด้าน Market Conduct ใน
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และน�ำไปสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นการปลูก
จิตส�ำนึกพนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทัว่ ทัง้ องค์กรของธนาคาร เพือ่ ให้พนักงานมีความยึดมัน่ ต่อการปฏิบตั งิ านด้วยความถูกต้อง
ทั้งนี้ มีการก�ำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท�ำผิด และสนับสนุนแนวทางการด�ำเนินงานแบบ
Three Lines of Defense ให้มีประสิทธิภาพ
• ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน เช่น
- การปรับกระบวนการภายในองค์กรเป็น Digitization เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น โครงการ Krungthai Next,
การพัฒนารูปแบบสาขาให้เหมาะสมกับแนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า โดยให้มโี ครงการ Workforce Rationalization เพือ่ ปรับอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับ
Digital Branch และ Semi-digital Branch
- การน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการลูกค้าในสาขา เช่น Face Recognition และ Biometrics ส�ำหรับ Retail on-boarding,
Credit on-boarding, Wealth on-boarding, Queue System และ Digital Signage เป็นต้น เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่าง
ทัว่ ถึงและรวดเร็ว
- การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาด�ำเนินงานในองค์กร เช่น Blockchain, Artificial intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process
Automation (RPA) เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการท�ำงาน ให้มีความรวดเร็วขึ้น อาทิ โครงการ Cross-border Remittance and
Payments, โครงการ Blockchain & e-LG เป็นต้น
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ Upskill/ Reskill พนักงาน ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital disruption)

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน โดยมีผู้บริหารสายงานก�ำกับ
กฎเกณฑ์และกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารกลุ่มก�ำกับงานกฎเกณฑ์ ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง
โดยในปี 2562 คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุปผลงานส�ำคัญได้ดังนี้
1. พิจารณารายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อหาและเห็นชอบรายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�ำปี 2561
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและน�ำส่งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ยกระดับการก�ำกับดูแลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในปีถดั ไป เช่น เพิม่ เติมเกีย่ วกับการก�ำหนดมาตรการ
ลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. พิจารณาแผน สอบทาน และติดตามผลการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Program)
ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการก�ำหนดระดับความเสี่ยงตาม Risk Matrix เพื่อจัดท�ำ
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�ำปี 2562 โดยก�ำหนด Compliance Risk ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของธนาคารและตอบโจทย์สถานการณ์ปจั จุบนั ทีธ่ นาคารได้รบั ผลกระทบกับเรือ่ งความไว้วางใจจากสาธารณชน (Public Trust)
รวมถึงช่วยสร้างระบบเพือ่ ลดปัญหาการกระท�ำความผิดซ�ำ้ ซากเป็นประจ�ำ อีกทัง้ ได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�ำปี 2562 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการด�ำเนินการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน (Process Improvement) ให้สะท้อนการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เพือ่ สร้าง
Compliance Culture โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่อง Market Conduct ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. พิจารณาระเบียบ และติดตามผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หมวด 20)
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและให้คำ� แนะน�ำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการร่างระเบียบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (หมวด 20) ตั้งแต่ค�ำนิยาม กระบวนการท�ำงาน จนถึงการก�ำหนดกรอบเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อีกทั้งได้ติดตามการด�ำเนินการตามระเบียบฯ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการติดตามความคืบหน้าจนกว่าเรื่องจะสิ้นสุดกระบวนการทางวินัย และ/หรือ อาญา เพื่อให้ด�ำเนินการได้ตามกรอบเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการฯ พิจารณาการบริหารจัดการน�ำเสนอวาระต่อคณะกรรมการธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมถึง
การเพิ่มระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาหรือหารือในเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ระดับนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(Transformation) ของธนาคารและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการน�ำเสนอที่จะปรับปรุงให้สามารถลดระยะเวลาลงได้
จะไม่ลดคุณภาพและการจัดการความเสี่ยงของการพิจารณาวาระของคณะกรรมการธนาคาร
5. ทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Unit Charter) และกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Committee Charter)
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนือ้ หาของนโยบายฯ และกฎบัตรฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และโครงสร้างองค์กรของธนาคารในปัจจุบัน รวมถึงปรับให้ถ้อยค�ำในกฎบัตรฯ สอดคล้องกับถ้อยค�ำของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และสอดคล้องกับนโยบายฉบับต่างๆ ของธนาคาร
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6. ทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแก้ไขถ้อยค�ำเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 รวมทัง้
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับ
การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
7. สอบทานและติดตามรายงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ของสาขาต่างประเทศ
8 สาขาและ 1 ส�ำนักงานผู้แทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่สำ� คัญและป้องกันมิให้เกิดกรณีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกปรับจากหน่วยงานทางการ รวมถึงเพื่อทราบทิศทางการ
ขับเคลื่อนการก�ำกับสาขาต่างประเทศ ข้อไหนควรพิจารณาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน เพื่อช่วยยกระดับ Compliance และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด
8. สอบทานและติดตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมี
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงที่ตรวจพบการกระท�ำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิดซ�้ำซาก และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ธนาคาร
9. มอบนโยบาย ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion และโครงการ Compliance Change
Maker (CCM) ซึ่งเป็นเสาหลักของกรุงไทยคุณธรรม
คณะกรรมการฯ ร่วมเป็นกรรมการนโยบายและก�ำกับโครงการ Compliance Change Maker (CCM) ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจาก
โครงการ Krungthai Compliance Champion โดยได้ก�ำกับดูแล ผลักดัน ให้คำ� แนะน�ำ และติดตามการด�ำเนินโครงการ Krungthai Compliance
Champion และโครงการ Compliance Change Maker (CCM) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความตระหนักรับรูไ้ ปสูส่ าธารณชน ทัง้ นี้ ได้ให้ขอ้ แนะน�ำการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม (Collaboration) จากพนักงานทุกภาคส่วน
ร่วมกันปรับ Mindset พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างจริงจัง ด้วยการระเบิดจากข้างใน ผ่านเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon
10. มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้
10.1 เรื่องคุณธรรม (Integrity) ต้องเริ่มจากสายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายเป็นสายงานหลักก่อน ดังนั้น แผนการปฏิบัติงานต้อง
สะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจัดการประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสูงให้หมดไป เช่น การผสมผสาน
(Combination) จัดการความเสี่ยงที่เป็นแผนงานเชิงป้องกัน/การติดตามสอบทาน และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ซึ่งควรเพิ่มการด�ำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้าง Compliance Culture ให้เกิดทั่วองค์กร
10.2 แนวทางและข้อเสนอแนะส�ำหรับการเตรียมความพร้อม เรื่อง การปรับแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บการพนั ก งาน หมวด 1 ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การท� ำ งาน บท 7 วิ นั ย และโทษทางวิ นั ย
และบท 8 การกันเป็นพยาน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your
Customer: KYC) ส�ำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเพื่อรองรับก่อนมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน
และครอบคลุมทุกประเด็น

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 3 คนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งหมด 4 คน โดยมี
ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับ และแนวทางพึงปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากล (COSO)
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม/เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ
แนวปฏิบัติที่เป็นสากลและให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
2. ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร ประกอบด้วย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance และจัดท�ำรายงาน
Risk Management Dashboard โดยค�ำนึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ SEPA และ
Basel
3. ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายที่ก�ำหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร ภาวะการแข่งขัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
กฎข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร
4. พัฒนาเครือ่ งมือและปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเชือ่ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งและลด NPL พร้อมทัง้ เฝ้าระวังและติดตามพอร์ตสินเชือ่ และ
NPL ของธนาคารอย่างใกล้ชิด
5. กลั่นกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนยุทธศาสตร์และ
Key Initiatives ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน
6. ก�ำหนดแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ�ำปี (IT Master Plan) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร
โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านธุรกิจ การพัฒนาระบบงานเชิงพื้นฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ ดังนี้
6.1	ดา้ น Future Banking เป็นการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนากระบวนการท�ำงานและการให้บริการแก่ลกู ค้า และสร้างโอกาสการเติบโต
ธุรกิจในอนาคตจาก Future Banking รวมถึงการจัดหาและพัฒนาระบบด้าน Cyber Security ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้นใหม่
6.2	ดา้ น Traditional Banking เป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การปรับรูปแบบสาขา และจัดหาอุปกรณ์ทดแทน เช่น
การทดแทนเครือ่ ง ATM ด้วยเครือ่ ง RCM (Recycle Cash Machine) รวมถึงการปรับกระบวนการให้ Automated มากขึน้ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับความต้องการของลูกค้าตาม Digital Trend ที่เกิดขึ้น
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6.3	ดา้ น Business Infrastructure เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างการท�ำงานและระบบ IT ของธนาคาร เพือ่ รองรับกระบวนการท�ำงานภายใน
ธนาคาร อาทิ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล การยกระดับกระบวนการสินเชือ่ ให้เป็นรูปแบบ Straight Through Process เพือ่
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจของธนาคารและการไปสู่ Future Banking
6.4	ดา้ น IT Infrastructure เป็นการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์ IT และระบบเดิมทีห่ มดอายุหรือล้าสมัย เพือ่ ให้ระบบโดยรวมมีเสถียรภาพ
และธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจเป็นปกติและต่อเนื่องอย่างทัดเทียมกับคู่แข่งขัน
6.5	ด้าน Personnel เป็นการจัดหาบุคลากรด้าน IT เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการต่างๆ และการ Upskill & Reskill บุคลากรให้สามารถ
ท�ำงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ Future Banking รวมถึงการยกระดับ Awareness และความรูด้ า้ นเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บคุ ลากรทุกระดับ
ในด้าน Digital Banking และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก�ำหนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลความเสีย่ ง
ดังกล่าวและติดตามผลความคืบหน้าแผนการด�ำเนินการด้าน Security เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย และยังค�ำนึงถึงเรื่อง Availability เพื่อให้
ระบบงานมีความพร้อมใช้งาน และ Capacity รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามระบบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรื่อง Integrity เพื่อให้ระบบงานและข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของธนาคารด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างมากเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security และ Data Privacy โดยติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
7. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามประเด็นสั่งการและข้อสังเกตของ ธปท. และหน่วยงานก�ำกับอื่น ได้แก่ ปปง. และ ก.ล.ต.
อย่างใกล้ชิด โดยเร่งรัดการด�ำเนินการ และก�ำหนดระยะเวลาส�ำเร็จของงานที่ชัดเจน
8. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับ
แบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคุม ติดตามและประเมินความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพและอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง

ธนาคารบริหาร

และควบคุมความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ

Risk Map
Risk Factors
KRI
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1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท�ำให้เกิดการ
พลิกโลก (Disruptive Technology) อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทัง้ มีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ธุรกิจธนาคารจึงต้อง
ปรับตัวให้สอดคล้องกับ Digital Trend ดังกล่าว ซึ่งการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้ธนาคาร
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ และการมี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐาน
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่ง
ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้น�ำแนวทางของ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) และ State Enterprise Performance Appraisal
(SEPA) ซึง่ เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กรเชิงบูรณาการ
ตามหลักสากล โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ การเชื่อมโยงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร
เพื่อบูรณาการการบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ตามกรอบข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จดั ท�ำ
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ที่มี
ผลกระทบต่อธนาคารทัง้ ทางบวกและทางลบ ก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง
(Key Risk Indicators: KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง
และสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตามผลการบริหาร
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด ทั้งยังสามารถระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อหา
มาตรการจัดการและแนวทางการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยสายงานบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่ งต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้
ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยมีการติดตาม
ความเสี่ยงดังกล่าวและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งและปลอดภัย ซึง่ แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคารจะท� ำ ให้ ธ นาคารสามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมาย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน
ธนาคารได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงการสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การสื่อสารและจัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานในทุกหน่วยงานของธนาคาร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ

ตระหนักถึงความส�ำคัญ มีความเข้าใจ ตลอดจนมีสว่ นร่วมความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ซึ่ ง จะสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ จะช่วยให้ธนาคารเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืนต่อไป
1.2 แนวทางการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน
(Consolidated Supervision)

ธนาคารมี บ ริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น รวม 17 บริ ษั ท
ประกอบด้วย 4 กลุม่ คือ กลุม่ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินเชือ่
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนงานของธนาคาร
โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ที่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ
ดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และในแนวทาง
เดียวกันกับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
ก�ำหนดให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
ต่ อ คณะกรรมการก� ำ กั บดู แลความเสี่ ยงของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จทางการเงิน
อย่างสม�ำ่ เสมอหรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญ โดยมีการติดตาม
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด
ธนาคารสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญตามเกณฑ์
การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process: ICAAP) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด
ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อเป็น
เครือ่ งมือในการประเมินความเสีย่ ง และรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
ต่ อ คณะกรรมการก� ำ กั บดู แลความเสี่ ยงของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จทางการเงิน
และคณะกรรมการธนาคาร ท�ำให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมีการพัฒนาเป็นล�ำดับ
1.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและสายการรายงานไว้อย่างชัดเจน
ส�ำหรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบด้วย
คณะกรรมการระดับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่ คณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกหลายชุดที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
เพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่
คณะกรรมการจั ด การ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
คณะกรรมการสินเชือ่ คณะกรรมการกลัน่ กรองสินเชือ่ และคณะกรรมการ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ
แต่ละชุดจะแสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 82-92 และหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการ หน้า 135

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

117

2. ความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ตกลงและระบุไว้ในสัญญา รวมถึงการที่คู่คา้
ของธนาคารถูกปรับลดอันดับความเสีย่ ง ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้
และการด� ำ รงเงิ น กองทุ น ของธนาคาร ซึ่ ง ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ
ต่อการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต ทัง้ ในระดับลูกค้าและระดับ portfolio
โดยระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร ประกอบด้วย
กระบวนการที่ส�ำคัญ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง
ธนาคารยังคงมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
คูม่ อื การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงขัน้ ตอน
กระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อผ่าน Loan Factory และการก�ำหนด
เกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับเงือ่ นไขสินเชือ่ ต่างๆ เช่น การก�ำหนด Standard
Credit Term and Condition ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
เกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program ส�ำหรับลูกค้า
รายย่อยและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจควบคูก่ บั การบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยรวมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตจ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้ามีดังนี้

• สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารมีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
โดยขยายฐานลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม บริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ชั้ น น� ำ
ของประเทศ ส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงให้สินเชื่อในกลุ่มลูกค้า
จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับ
ธนาคาร ส� ำ หรั บสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จขนาดเล็ ก ได้ พัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ใ หม่ๆ
พร้อมทั้งปรับปรุงเกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program
ให้สอดคล้อง เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของธนาคารที่จะขยายสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กในปี 2562
• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารมี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประเมิ น ควบคุ ม
ติดตาม และรายงานสถานะของ portfolio ในระดับรายลูกค้า โดยการ
ออกแบบและพั ฒ นากระบวนการท� ำ งานเพื่ อ แจ้ ง เตื อ นสั ญ ญาณ
ความเสีย่ งล่วงหน้า ผ่านระบบงาน Early Warning System (EWS) เพิม่ ขึน้
โดยแยกเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
Size M (Early Warning System-EWS for SME-M) ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลาง Size L (Early Warning System-EWS for SME-L) และ
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Early Warning System-EWS for
Wholesales)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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1. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลาง Size M: ระบบ EWS for SME-M จะท�ำการส่งสัญญาณ
เพือ่ แจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าทีป่ ระมวลผลมาจากแบบจ�ำลองทางสถิติ
ประกอบกับการก�ำหนดขั้นตอนการพิจารณา (Workflow) ในการท�ำงาน
ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการทบทวน
ต่ออายุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน Credit Review (CR)
และการแก้ไขการปรับปรุงคุณภาพหนี้ผ่านระบบงาน Turnaround
System (TA) ท�ำให้ธนาคารสามารถดูแลลูกค้าสินเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มของ
การเบิกใช้เงินกูก้ บั ธนาคารไปจนถึงกระบวนการติดตามดูแลลูกค้าต่อเนือ่ ง
รายวันจนครบก�ำหนดระยะเวลาของการต่ออายุวงเงินสินเชื่อรายปี
อย่างครบวงจร โดยระบบงาน 3 ระบบ EWS, ระบบ CR และระบบ TA
ท�ำงานควบคูแ่ ละสัมพันธ์กนั ตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-end Process
2. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลาง Size L และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่: ระบบ EWS
จะท�ำการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าที่ประมวลผล
มาจากแบบจ�ำลองทางสถิตปิ ระกอบกับการก�ำหนดขัน้ ตอนการพิจารณา
(Workflow) ในการท�ำงานตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กบั การทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชือ่ โดยอัตโนมัตผิ า่ นระบบ
งาน Credit Review (CR) และมีการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนการจัดอันดับ
ความเสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่านระบบ EWS
ระบบงาน EWS ยังได้พัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันการแจ้งเตือน
และติดตามความเสีย่ งของลูกค้าเป็นรายวัน อาทิ การแสดงประวัตริ ะดับ
ความเสีย่ งย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด การพัฒนารายงานจ�ำนวนวันค้างช�ำระ
แต่ละช่วงอายุจ�ำแนกตามหน่วยงานสินเชื่อ เพื่อน�ำมาช่วยในการ
ติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื่อ พัฒนาการแจ้งเตือนต่ออายุและ
ทบทวนสินเชื่อ รวมถึงการแจ้งเตือนทบทวนความเหมาะสมของอันดับ
ความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ติดตาม
ทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อได้ท�ำการทบทวนความเสี่ยงทุกด้าน
ของลูกค้า ทั้งด้านการเงิน สภาพคล่อง การด�ำเนินธุรกิจ การติดตาม
ทบทวนความสามารถในการช�ำระหนี้ งบการเงิน การใช้วงเงินและ
เงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนาคารก�ำหนดความถี่ในการทบทวนสินเชื่อตาม
คุณภาพลูกหนี้ ทั้งนี้ หากมีสัญญาณบ่งชี้วา่ มีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้น ได้ก�ำหนดให้ท�ำการทบทวนก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนด ส่งผลให้
กระบวนการติดตามลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวมีการติดตามและบริหาร
จัดการความเสีย่ ง (Risk) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั และธนาคาร
ยังสามารถเพิ่มโอกาส (Opportunity) ในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ และยังช่วยให้กระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามนโยบายสินเชือ่ สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมีขอ้ มูล
การติดตามแสดงผ่านระบบงาน
ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยังได้จัดให้มีกระบวนการจัดอันดับความเสี่ยง
(Credit Rating) เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการอนุมัติและการบริหาร
ความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงใช้ในการก�ำหนดราคา นอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้ารายใหญ่ (Single Lending Limit หรือ SLL) ตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยการควบคุมและติดตามปริมาณความเสี่ยง
ด้ า นเครดิ ต ของลู ก ค้ า รายใหญ่ ผ ่ า นระบบงาน Credit Exposure
Monitoring (CEM) ซึง่ เป็นการติดตามทัง้ ในระดับรายลูกค้า (Single Risk)
รายกลุ่มลูกค้า (SLL Counterparty Risk) รวมถึงรายอุตสาหกรรม

(Industry Risk) โดยประมวลผลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครอบคลุม
ปริมาณธุรกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ การลงทุน ภาระผูกพัน
และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่มีกับ
กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารด้วย เพื่อสะท้อนปริมาณความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่มีกับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารยังคงตระหนักถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงคุณภาพ
และข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยได้พัฒนาต่อยอดระบบงาน
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที่ท�ำการรวบรวม
และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศจากระบบงานฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ อาทิ
ข้อมูลการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ข้อมูลพฤติกรรมการช�ำระหนี้ และข้อมูล
คุณภาพสินเชื่อ เป็นต้น ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูล Credit Risk Data Mart
ในการพัฒนาแบบจ�ำลองทางสถิตสิ ำ� หรับการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
การประมวลผลการจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า เพื่ อ การติ ด ตาม
และทบทวนสินเชื่อ และใช้ในการบริหารจัดการติดตามคุณภาพสินเชื่อ
เพื่ อ ให้ ธ นาคารรู ้ แ ละประเมิ น ได้ ว ่ า ลู ก ค้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความ
เสี่ยงด้านเครดิตอย่างไร โดยการแจ้งเตือนอัตโนมัติผา่ นระบบงาน EWS
end-to-end Process ทัง้ นี้ การบริหารจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวยังรองรับ
การพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ส� ำ หรั บ การวั ด มู ล ค่ า
ผลการด้อยค่าจากความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน�ำไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า: การด้อยค่า โดยการรับรู้และการวัดมูลค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเครดิต
นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนารายงาน Industry Direction
หรือการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อรายอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพือ่ ประเมินผลกระทบทีม่ ตี อ่ พอร์ตสินเชือ่
และความเพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนการติดตาม/รายงานผล
การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ควบคุมความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ให้เป็นไปตามแผน
การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต และเป็นไปตามแนวนโยบายการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ก�ำกับต่างๆ
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ
ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ
การให้สนิ เชือ่ การลงทุน ภาระผูกพัน หรือธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้
สินเชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละกลุม่ ลูกหนี้ ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับลูกค้ารายใหญ่
ที่ทางการก�ำหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดปริมาณการท�ำ
ธุรกรรมสูงสุดส�ำหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมาณ
การท�ำธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้มีการ
กระจายความเสี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวด้านเครดิตอย่าง
มีนัยส�ำคัญ โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและมีการทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ ธนาคารดูแลความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
โดยก�ำหนดวงเงินหรือเพดานสูงสุดเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการให้
สินเชื่อ ลงทุน และภาระผูกพัน ส�ำหรับลูกค้าหรือคู่สัญญาที่มีภูมิล�ำเนา
อยู่ในประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสี่ยงโดยธนาคารก�ำหนดให้มี
การรายงานการใช้วงเงินของหน่วยงานต่างๆ ทุกสิน้ เดือน เพือ่ ดูแลให้อยู่
ภายในกรอบวงเงินสูงสุดทีก่ ำ� หนดไว้ และธนาคารยังมีกระบวนการประเมิน
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ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของประเทศคู่สัญญา โดยใช้อันดับความน่าเชือ่ ถือ
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือภายนอกชัน้ น�ำระดับสากล
• ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา หมายถึง ความเสี่ยง
ที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา เช่น ไม่มีการส่งมอบตราสารทางการเงิน หรือไม่
ชดเชยความเสียหายตามที่ได้ตกลงไว้ เป็นต้น ส�ำหรับธุรกรรมที่มีการ
ซื้อขายนอกตลาด (Over-the-counter) ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives
ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ และธุรกรรม Repurchase Agreement
(Repo) ซึ่งความเสี่ยงของคู่สัญญาก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักๆ คือ Presettlement Risk และ Settlement Risk รวมทั้งความเสี่ยงจากการลดลง
ของคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา หรือความเสี่ยงจากการถดถอยของ
คุณภาพเครดิตของคู่สัญญา (Credit Valuation Adjustment Risk)
ธนาคารได้ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้ง
Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ
เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สัญญา เป็นต้น รวมทั้ง
ควบคุม และติดตามการท�ำธุรกรรมให้อยูภ่ ายใต้วงเงินทีก่ ำ� หนดเป็นรายวัน
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำ Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบผลกระทบ
ต่อคู่สัญญาหากเกิดภาวะวิกฤติ โดยรายงานคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นด้วยการ
ลงนามในสัญญา International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญา โดยมีการ
วางหลักประกันเป็นเงินสดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
เมื่ อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ Derivatives มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ น กว่ า
Threshold ที่ก�ำหนดไว้
• ความเสี่ยงจากเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing
Loans: NPLs)
หาก NPLs เพิ่มขึ้น ธนาคารต้องกันเงินสํารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร อย่างไรก็ตาม
ธนาคารมี ม าตรการควบคุ ม NPLs โดยการกําหนดให้ ห น่ ว ยงาน
อํานวยสินเชือ่ ควบคุมจํานวน NPLs มีกระบวนการจัดการกับลูกหนีท้ อี่ าจ
มีปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นหนี้ NPLs รวมถึงการปรับปรุงอ�ำนาจในการ
อนุมัติสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้กระบวนการในการ
พิจารณามีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น นอกจากนี้
เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งลูกค้าทีธ่ นาคารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จะช่วยให้
กระบวนการคัดลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
• ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของหลักประกัน
สินเชือ่ ของธนาคารส่วนใหญ่มหี ลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
หากเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย มูลค่าของหลักประกันอาจจะปรับลดลง
ส่ ง ผลให้ ธ นาคารต้ อ งเพิ่ ม การกั น เงิ น สํารองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
สําหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และอาจทําให้จํานวนเงินที่ธนาคาร
ควรจะได้รับจากการขายทอดตลาดหลักประกัน รวมถึงกําไรสุทธิ
และเงินกองทุนของธนาคารลดลง อีกทัง้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้กําหนดให้มกี ารทบทวนการประเมินราคา
หลักประกันให้เป็นปัจจุบนั ซึง่ ความถีใ่ นการประเมินราคาของหลักประกัน

แต่ ล ะประเภท เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ก�ำหนด เพื่อให้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกัน สามารถนําไป
กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และมีการกันเงินส�ำรองค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ
รอการขายไว้แล้วตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

เป็นความเสีย่ งทีธ่ นาคารอาจได้รบั ความเสียหายจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะทางการเงินที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน
และราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ที่ มี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ รายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารให้หน่วยงานของสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นอิสระ
จากหน่วยงานที่ท�ำธุรกรรม (Front Office) ท�ำหน้าที่ในการควบคุมดูแล
ความเสีย่ ง เพือ่ ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทาง
การก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นตลาดของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการก�ำหนด
กรอบเพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ เช่น
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ซึ่งติดตามจากมูลค่าหรือฐานะการลงทุน
ผลขาดทุนสูงสุด ตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR)
และตัววัดค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ธนาคารติดตามจากการเปลี่ยนแปลงการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ต่ อ ปี (Net Interest Income Change) และการเปลี่ ย นแปลง
ของมูลค่าเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้
รวมทั้งมีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Testing) อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำระเบียบผลิตภัณฑ์
(Product Program) และ Product Assessment ส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
อนุพันธ์ทางการเงินประเภทใหม่ พร้อมกับการพัฒนารูปแบบรายงาน
ระบบงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการท�ำธุรกรรมที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น
ธนาคารควบคุมดูแลความเสีย่ งของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
โดยการติดตามจากตัวบ่งชีค้ วามเสีย่ งประเภทต่างๆ และก�ำหนดให้บริษทั ฯ
น�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานร่วมกับผลการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
โดยปี 2562 บัญชีเพื่อการค้ายังคงอยู่ภายใต้กรอบเพดาน หรือ
ตัวบ่งชีค้ วามเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชี
เพื่อการธนาคาร
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของรายการสินทรัพย์ หนีส้ นิ
และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหว
ต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า
(Trading Account) รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับ
อัตราดอกเบี้ย
ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการฯ
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�่ำกว่าที่ประเมินไว้จาก
การส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปมีแนวโน้มต�ำ่ กว่าเป้าหมาย ภาวะการเงินทีผ่ า่ นมาอยูใ่ น
ระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอยูใ่ นระดับต�ำ่ สภาพคล่องในระบบการเงินอยูใ่ นระดับสูง
ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงของ
ระบบการเงินอย่างใกล้ชดิ โดยธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสีย่ ง
ด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการก�ำหนดกรอบ
เพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤต
เป็นรายไตรมาส การก�ำหนดให้น�ำเสนอข้อมูลภาวะอัตราดอกเบี้ย
ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และน�ำเสนอรายงาน
การบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นรายเดือน
รวมทัง้ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ริ องรับหากเกิดการเกินเพดานความเสีย่ ง
แต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชี
เพื่อการค้า
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ
ในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อฐานะการ
ถือครองของตราสารหนี้และอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการค้า
ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยสกุลบาทของประเทศไทยปรับตัว
ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น จากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรของสหรัฐฯ ทีล่ ดลง การไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากตลาด
ตราสารหนี้ไทย การแข็งค่าของค่าเงินบาท เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยการก� ำ หนดกรอบเพดานความเสี่ ย งและดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท�ำรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับ
หากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Foreign Exchange Rate Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องมาจากการ
ท�ำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว
ท�ำให้มลู ค่าทางบัญชีของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้หรือ
เกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ
ปี 2562 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวน โดยเงินบาทปรับตัว
แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า โดยมีปจั จัยหลักคือ การเกินดุลการค้า
จากการลดลงของการน�ำเข้า แม้วา่ จะมีเงินทุนไหลออกจากความกังวล
ของนักลงทุนต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของ EURO Zone และความไม่แน่นอน
ในสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกที่มากขึ้น แต่โดยผลรวมแล้ว
ดุลการช�ำระเงินระหว่างประเทศยังคงเกินดุลอยู่ ทัง้ นี้ ธนาคารมีการติดตาม
ควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดยการก� ำ หนดกรอบเพดานความเสี่ ย งและดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท�ำรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับ
หากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ
ในทางลบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารทุน ท�ำให้มลู ค่าของ
กลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อค้าของธนาคารลดลง
ปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยยังคงมี
ความผันผวน โดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก และขึ้นสูงสุดในช่วง
เดือนกรกฎาคม ก่อนจะปรับตัวลงจนมาอยู่ในระดับเดิม จากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Federal Reserve Bank) ความรุนแรงของนโยบายกีดกันทางการค้า
การลดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น ทัง้ นี้ ธนาคารมีการติดตาม
ควบคุมความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยการก� ำ หนดกรอบเพดานความเสี่ ย งและดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท�ำรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับ
หากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสีย่ งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Price Risk)
เป็ น ความเสี่ ย งที่ ร ายได้ ห รื อ เงิ น กองทุ น ได้ รั บ ผลกระทบ
ในทางลบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยปี 2562
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มคี วามผันผวน ธนาคารจึงยังไม่มนี โยบายถือครอง
ฐานะดังกล่าว จึงด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back
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2.3 ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจาก
ความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน
(Internal Control) บุคลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System)
หรือเหตุการณ์ภายนอก (External Event) รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมาย
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
ธนาคารดูแลและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ มี
ความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการท�ำงานและ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีที่สุดในฐานะเจ้าของความเสี่ยง
(Risk Owner) มีหน้าที่ระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยง
พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Officer : ORO) เพือ่ ท�ำหน้าที่
ประสานกับฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารซึง่ เป็นหน่วยงานทีด่ แู ล
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ทัง้ ด้านการใช้เครือ่ งมือและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารก�ำหนด
ขั้นที่ 2 คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ก�ำกับดูแลด้านต่างๆ ท�ำหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ แนวทาง และวิธีการ
ให้หน่วยงานในขั้นที่ 1 ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขั้นที่ 3 คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และทดสอบกระบวนการด�ำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความเสี่ยง
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ธนาคารได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมของธนาคารระดับองค์กร
โดยมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
พร้อมทัง้ การควบคุมความเสีย่ งผ่านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard
Operating Procedure: SOP) และผ่านมาตรการควบคุมความเสีย่ งต่างๆ
ทั้งในลักษณะการป้องกันและการตรวจพบ เพื่อลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงป้องกันและลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
กับธนาคารและลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน
โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง (Risk Prevention)
และการจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อธนาคารและลูกค้า โดยก�ำหนดให้หน่วยงานต่างๆ จะมีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยการระบุ ประเมิน ควบคุม
ติดตาม และรายงานความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ ผ่านเครือ่ งมือทีก่ ำ� หนดไว้
อาทิ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (Operational Loss Data Collection) การประเมิน
การควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA)
และการก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational
Key Risk Indicator: KRI)
การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารอย่างกว้างขวาง ทั้งการท�ำธุรกรรม การออกผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของลูก ค้ าที่ต ้องการความทันสมัย และความสะดวก

พัฒนาการต่างๆ เหล่านี้ แม้ว่าอาจท�ำให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ธนาคารก็มีการก�ำหนดกระบวนการในการพิจารณา
ความเสีย่ งในขัน้ ตอนการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยก�ำหนดให้
หน่ ว ยงานต้ อ งท� ำ การประเมิ น ความเสี่ ย งและประสิ ท ธิ ภ าพของ
การควบคุ ม ความเสี่ ยง ผ่า นขั้ น ตอนการท� ำ Product Assessment
ส�ำหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่/การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยง
ที่มีนัยส�ำคัญต่างๆ ได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การและป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ธนาคารและลูกค้าของธนาคารได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
อันเกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing)
และการรับให้บริการแก่ธรุ กิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing) รวมไปถึง
มี ก ารก� ำ หนดให้ มี แผนรองรั บกรณี ผู ้ ใ ห้ บริ ก ารภายนอกไม่ สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ จะไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลกู ค้า
ของธนาคาร
ส�ำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกรรมหลัก
ของธนาคาร ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy: BCM Policy)
และมีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan: BCP) ส�ำหรับธุรกรรมหลักของธนาคารเพื่อรองรับ
ความเสีย่ งดังกล่าว เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าแม้ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง
โดยก�ำหนดให้มกี ารทดสอบแผนอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมไปถึงมีการทดสอบ
แผนฯ ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคารใช้บริการ เพื่อปรับปรุงแผน
ให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ทั้งกับพนักงาน
และลูกค้าของธนาคารด้วย
ทัง้ นี้ ธนาคารจะมีการสรุปข้อมูลสถานะความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (ROC) เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อ
ทราบและบริ ห ารจั ด การสถานะความเสี่ ย งที่ มี อ ยู ่ แ ละสนั บ สนุ น
การตัดสินใจทางธุรกิจ
2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หมายถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ
หรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ปี 2562 สภาพคล่องในตลาดการเงินอยู่ในระดับสูง ธนาคาร
จึงได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างการระดมเงินของธนาคารให้เหมาะสม
โดยการขยายฐานเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ แ ละเงิ น ฝากกระแสรายวั น
ในกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเอกชน เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีการด�ำรง
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และ Net Stable
Funding Ratio (NSFR) สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร สภาวะ
ตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1. การระบุความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะมีการวิเคราะห์
แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากโครงสร้างงบดุลเพื่อระบุถึงความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลักษณะของแหล่งที่มา
และแหล่งใช้ไปของสภาพคล่อง รวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยน
สินทรัพย์ตา่ งๆ ให้เป็นเงินสด
2. การวัดความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสามารถวัดได้จากประมาณการ
กระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐานะ
สภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนด Survival Period ที่ธนาคารสามารถ
บริหารสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์
วิกฤตที่ธนาคารเป็นผู้ก�ำหนด
3. เพดานหรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยง และการควบคุม
ความเสี่ยง
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามดูแล
ฐานะสภาพคล่องและรายงานต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการก�ำหนดเพดานหรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่องทัง้ สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใช้ควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ธนาคารมี ก ารติ ด ตามและรายงานฐานะสภาพคล่ อ ง
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารระดับสูง
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสีย่ ง

ด้านสภาพคล่องได้รับทราบถึงฐานะและระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อ
เตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการหรือลดความเสี่ยง
ที่จะขาดสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารมี ก ารทดสอบภาวะวิ ก ฤตความเสี่ ย ง
ด้ า นสภาพคล่ อ งเป็ น รายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก�ำหนดขึ้นเอง
ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารเอง
(Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
สถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Marketwide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย
(Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ�ำลองจะสมมติให้มี
การเบิ ก ถอนเงิ น ฝากของลู ก ค้ า แต่ ล ะประเภทในสั ด ส่ ว นที่ ต ่ า งกั น
สภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์สภาพคล่องลดลง ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการปรับ
ข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บพฤติ ก รรมที่ เ กิ ดขึ้ น จริ ง ทั้ ง ในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต และธนาคารได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับ
ภาวะวิกฤต โดยค�ำนึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์
จ�ำลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส�ำหรับ
วิกฤตการณ์สภาพคล่องเพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบ
จากปัญหาสภาพคล่องทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงทีดว้ ยค่าใช้จา่ ย/ต้นทุน
ที่สมเหตุสมผล
• การบริหารจัดการเงินกองทุน
ธนาคารได้ดำ� เนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งในระดับธนาคารและ
ระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถอื ปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็นต้นมา ซึ่งการก�ำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ประกอบด้วย
3 หลักการ ดังนี้
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CAR
19.01%
หลักการที่ 1 การด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�ำ่ ก�ำหนดให้ธนาคาร
ต้องด�ำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และ
ด้านปฏิบัติการ
หลั ก การที่ 2 การก� ำ กั บ ดู แ ลโดยทางการ ก� ำ หนดให้
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ตามหลักการที่ 1 (Pillar I)
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
และก�ำหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยธนาคาร
ต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดย
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงทุกด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตที่
เหมาะสม
หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก�ำกับดูแล ก�ำหนดให้
ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำรงเงินกองทุน ระดับความเสีย่ ง
และระบบบริหารความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือ
ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในตลาดสามารถใช้ข้อมูลดังกล่ าววิเ คราะห์ และ
ประเมิ น ความเสี่ ย งของธนาคาร ซึ่ ง จะเป็ น กลไกตลาดที่ ส� ำ คั ญ ใน
การผลักดันให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกเหนือจาก
การควบคุมภายในของธนาคารและการก�ำกับดูแลโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหาร
ความเสี่ยง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและหลั ก ปฏิ บั ติ ส ากลมาโดยตลอด
มีการท�ำ Stress Test ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต เพือ่ ประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
รวมทั้งศึกษาผลกระทบจากเกณฑ์ Basel lll เพื่อใช้ในการวางแผน
เงินกองทุน (Capital Planning) รวมถึงการก�ำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล
ของธนาคาร

ณ สิ้นปี 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 19.01 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังการ Stress Test สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะ
เงินกองทุนของธนาคารที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎระเบียบต่างๆ ของทางการ
ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ แบบรวมกลุ ่ ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จดั ส่งรายงานการด�ำรงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นรายไตรมาส และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน
และข้อมูลความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามเวลา
ทีก่ ำ� หนดทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
มีเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ ง
ทัง้ ทางด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด และความเสีย่ งด้านปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) ที่อาจมีการบังคับใช้ในอนาคตส�ำหรับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย โดยได้มกี ารประเมินผลกระทบ (Comprehensive
Impact Assessment: CIA) ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ในอนาคต
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Confidentiality
Integrity
Availability

2.5 ความเสีย
่ งด้านสารสนเทศ (Cyber risk)

เป็ น ความเสี่ย งที่เ กิด จากความไม่พร้อมใช้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐาน
ข้อมูลต่างๆ ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร และจากการถูกคุกคาม
โดยบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ภัยไซเบอร์ (Cyber Attack) ข้อมูล
ถูกท�ำลาย ถูกบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลส�ำคัญ ถูกลักลอบเข้ามาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ครอบคลุมถึงระบบงาน (Application) ข้อมูล (Information) โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) งานด้านปฏิบัติการ
(Operation) รวมถึงบุคลากรและกระบวนการที่จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (People and Process) เพื่อน�ำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี
(IT Best Practices) ในการป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธนาคาร ภายใต้กรอบหลักการของ ธปท. ที่ส�ำคัญ
3 ประการ คือ

• 	การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
(Confidentiality)
• 	ความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity)
• 	ความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ
(Availability)
ปัจจุบนั ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างเทคโนโลยีเพือ่ รองรับ
การเป็น Digital Banking โดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากไซเบอร์
และให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber
Security) จึงได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ
และกระบวนการท�ำงาน มีการติดตามความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
มีการควบคุมป้องกันดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ การบุกรุกโจมตีบน
ระบบเครือข่าย ปิดช่องโหว่ที่มีโอกาสให้ผู้คุกคามภายนอก (Hacker)
เจาะระบบธนาคาร พร้อมกับการควบคุมสถานการณ์ และฟื้นฟูระบบ
ให้คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า
ธนาคาร
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2.6 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ประกาศนโยบายและกระบวนการ
รั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศ และทบทวนมาตรฐานการรั ก ษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Steering Committee) ท�ำหน้าที่ก�ำกับควบคุมดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ค�ำแนะน�ำไปสู่
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น (Process Improvement)
และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร เพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเป็นส�ำคัญ และจัดเตรียมความพร้อมเรื่อง
Personal Data Protection Act (PDPA)

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า
คู ่ ค ้ า นั ก ลงทุ น และผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล รั บ รู ้ ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ใ นเชิ ง ลบ
หรือขาดความเชื่อมั่นในธนาคาร เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เป็นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก กอปรกับระบบการติดต่อสื่อสาร
ในปัจจุบันที่คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจาย
ข่าวลือ ค�ำวิจารณ์ของประชาชนทีม่ ตี อ่ ธนาคารได้เช่นกัน ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของธนาคาร
และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือเงินกองทุนของธนาคาร
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงอาจเป็นผลจาก
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีก่ ารปฏิบตั งิ านไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของทางการและหน่วยงานก�ำกับดูแล การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการบริการของ
ธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า
ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเพิ่มเติม
จากการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญด้านอื่นๆ พร้อมก�ำหนดแนวทาง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง โดยมีการทบทวน
ความเหมาะสมตามรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดหรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงนั้น
ธนาคารมีการก�ำหนดปัจจัยเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตาม
ความเสี่ยงตามดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสีย่ ง (ROC) เป็นประจ�ำทุกเดือน หากพบว่า ดัชนีชวี้ ดั มีคา่ เกิน
ระดับความเสี่ยงที่ก�ำหนด จะต้องรายงานพร้อมชี้แจงเหตุผลรวมทั้ง
ก�ำหนดแนวทางแก้ไข/ลดความเสี่ยง (Action Plan)
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือ
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของกิจการ
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับแผนการด�ำเนินงานและการบริหารความเสีย่ ง โดยสรุปดังนี้
1) ธนาคารมี ม าตรการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์
ทีเ่ ป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และแนวทางการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีการจัดท�ำ
นโยบายและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี
2) กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของธนาคารใช้หลักการ
ด�ำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมตามแนวทางของระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
มีการระบุขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
ธนาคาร มีกระบวนการน�ำแผนกลยุทธ์ธนาคารไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และได้สอื่ สาร
แผนกลยุทธ์ของธนาคารให้ผบู้ ริหารทุกหน่วยงานได้ทราบโดยทัว่ กัน

รายงานประจ� ำ ปี 2562

126

3) แผนกลยุทธ์ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจริง
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายธนาคารและคูเ่ ทียบ มีการจัดท�ำ
SWOT Analysis และน�ำมาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไข
จุดอ่อน ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกันอุปสรรคจากแรงกดดัน
ภายนอกเชิงลบ รวมกันเป็นกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคารทั้งระยะสั้น
และระยะยาวที่สนองตอบต่อ Statement of Direction (SOD) วิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมหลักของธนาคาร
4) มีกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้การผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวน
และปรับเปลี่ยนแผนการด�ำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
• ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย
ความเสี่ยงหลักของทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ความเสี่ยง
จากการด้อยค่าหรือมูลค่าทีล่ ดลงของทรัพย์สนิ หรือเสือ่ มราคา ซึง่ เกิดจาก
สภาพทรัพย์หรือสิง่ แวดล้อมเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสือ่ มโทรม
ทางกายภาพ การปรับลดของราคาอสังหาริมทรัพย์ตามภาวะตลาด
ปัจจุบัน ข้อกฎหมาย ผังเมือง การคมนาคม และการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการขาย ทั้งนี้ ระดับ
ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับประเภททรัพย์ คุณภาพของทรัพย์ การเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มี
การพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การพิจารณาซื้อทรัพย์หรือ
รับโอนทรัพย์ชำ� ระหนีใ้ ห้เหมาะสมตามประเภททรัพย์และคุณภาพทรัพย์
การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นราคาตลาด
การบริหารจัดการทรัพย์ให้มสี ภาพพร้อมขายอยูเ่ สมอ การก�ำหนดกลยุทธ์
การตลาดและราคาขายทีเ่ หมาะสม เป็นต้น เพือ่ เร่งขายทรัพย์สนิ รอการขาย
ของธนาคารโดยเร็ว
นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการด้อยค่าหรือมูลค่าที่ลดลง
ของทรัพย์สินหรือการเสื่อมราคาที่กล่าวถึงในวรรคก่อนแล้ว ธนาคาร
ยังมีภาระในการกันส�ำรองส่วนเพิม่ จากอายุถอื ครองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันส�ำรองของสถาบันการเงินตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ก�ำหนดให้ธนาคารต้องกันส�ำรอง
ส่วนเพิ่มส�ำหรับทรัพย์สินรอการขายที่ถือครองเกินเกณฑ์อายุที่ก�ำหนด
ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รอการขายส่วนหนึ่งครบก�ำหนด
การกั น ส� ำ รองดั ง กล่ า ว โดยธนาคารได้ พิ จ ารณากั น ส� ำ รองส่ ว นนี้
ตามเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
• ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอ�ำนาจอย่างจีนและ
สหรัฐฯ ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 แผ่วลง
จากปีกอ่ นหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกของไทยหดตัวเป็นครัง้ แรก
ในรอบ 4 ปี จากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลงทั่วโลก การส่งออก

ทีห่ ดตัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกทีย่ งั มีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว
ลงค่ อ นข้ า งมาก ด้ า นการบริ โ ภคภาคเอกชนชะลอตั ว ลงเล็ ก น้ อ ย
ตามยอดขายรถยนต์ที่หดตัว และรายได้เกษตรที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ แต่
ก�ำลังซื้อของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการ
กระตุ ้ น การบริ โ ภคของภาครั ฐ ภาวะเศรษฐกิ จที่ ช ะลอตั ว ลงท�ำให้
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ตั ด สิ น ใจปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย ลง
ร้อยละ 0.25 จ�ำนวน 2 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้
ธนาคารมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเงินและการธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการ
วิ เ คราะห์ ถึ ง ผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงได้ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท� ำ ให้ ธ นาคารสามารถปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่า
จะเติ บ โตต�่ ำ กว่ า ปี 2562 เนื่ อ งจากเผชิ ญ ความเสี่ ย งส� ำ คั ญ คื อ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมาก
ต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี
ซึ่งได้ท�ำให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ มาตรการด้านภาษี
มาตรการขยายเวลาช�ำระหนี้และค่าธรรมเนียม และมาตรการสินเชื่อ
เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว
รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ
ร้อยละ 1.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มทีจ่ ะกระทบรายได้
ของภาคเอกชนและครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงแล้วคาดว่าจะท�ำให้การการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าภาครัฐจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลั ง พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี พ.ศ. 2563
บังคับใช้ และมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการลดค่าธรรมเนียมโอนและ
จดจ�ำนอง และการผ่อนปรนเกณฑ์สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (Loan to Value: LTV) ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้น
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจากที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา ด้านปัจจัย
ภายนอกก็ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง ทั้งสงครามการค้าที่ยังคงมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับการส่งออก
ของไทย และอาจสร้างความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน ทัง้ นี้ ธนาคาร
จะยังคงติดตามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมิน
ผลกระทบภายใต้การทดสอบภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบที่ อ าจมี ต ่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ได้อย่างทันท่วงที
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินกิจการ รวมถึงสร้างเสริมแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะน�ำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมาย
ที่สำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในที่ดี โดยมีการก�ำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานมีความน่าเชือ่ ถือ และการปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้องกัน
มิให้เกิดการกระท�ำอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชือ่ เสียงของ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง และเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย โดยมีการรายงานคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ โดยมอบหมายให้สายงาน
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินและมีการ
จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบของธนาคารและบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้ ง นี้ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562
(ดูรายละเอียดหน้า 182) ให้ความเห็นว่า งบการเงินของธนาคาร และ
การเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป การบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ
ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบนั
2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสันติ ปริวิสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และค� ำ ปรึ ก ษาต่ อ ฝ่ า ยจั ด การและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการก�ำกับดูแล
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ดูรายละเอียดในโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการหน้า 86-89) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
นายสันติ ปริวิสุทธิ์ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของ
ธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ
ส�ำหรับประวัตกิ ารศึกษา การอบรม การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั
และประสบการณการท�ำงานในระยะ 5 ปที่ผ่านมาของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของธนาคาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวัตขิ องคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 32
2.2	หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Head of Compliance)

นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มก�ำกับงานกฎเกณฑ์
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
15 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาโท MBA (Finance), Fairleigh Dickinson University,
New Jersey, USA
-	ปริญญาตรี Bachelor of Science in Accounting,
Rutgers University, New Jersey, USA
ประวัติการอบรม
-	หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปี
2560 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
-	หลักสูตรผูก้ ำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์
Compliance Officer รุ ่ น ที่ 3 โดยคณะนิ ติ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสุตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG)
-	หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
ส�ำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก�ำกับดูแล
-	หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ประสบการท�ำงาน (ปี 2551-ปัจจุบัน)
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มก�ำกับงานกฎเกณฑ์
- ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - สิงหาคม 2560		 SVP, ผู้อำ� นวยการอาวุโส
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
2556 - 2558 			 SVP, ผู้อำ� นวยการอาวุโส
2551 - 2556				 VP
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ควบคุมดูแลการก�ำกับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ทางการอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมาย รวมถึงให้คำ� ปรึกษาด้านการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานก� ำ กั บ และหน่ ว ยงานทางการที่ มี
อ�ำนาจตามกฎหมายกับหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งสื่อสาร
กฎเกณฑ์และกฎหมายทีอ่ อกใหม่หรือมีการเปลีย่ นแปลงให้หน่วยงานภายใน
ของธนาคารทราบ
2.3 ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวศรัณยา เวชากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน
(ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม และ
ประสบการณการท�ำงานในระยะ 5 ปทผี่ า่ นมา แสดงในหัวข้อประวัติ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 32)

2.4 ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี

นายกนก สุวรรณรัตน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
สายงานบริหารการเงิน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
15 พฤษภาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand)

ประวัติการอบรม
-	การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9
ส�ำหรับผู้บริหาร ปี 2019
-	สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ปี 2019
-	Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ตามหลักการ Integrated Report
ปี 2019
-	Digital Transformation in Banking for Financial
Management Group ปี 2019
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2561
- การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน
-	ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้
ในปี 2562 และ 2563
- FMG’s Journey
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- Derivatives and Financial Instruments
- IFRS Update Conference at Toronto Canada
- Integrated Reporting
- Forensic Accounting
- Tax Planning

ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี 2558-ปัจจุบัน)
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน 	ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
ฝ่ายการบัญชี สายงานบริหารการเงิน
มีนาคม 2561 - เมษายน 2562	ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
สายงานบริหารการเงิน
- บมจ. ธนาคารธนชาต			
สิงหาคม 2559 - มีนาคม 2561	VP, Performance Analysis and
Reporting
ปี 2555 - กรกฎาคม 2559		VP, Account Policy and Procedure
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รายงานของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทงั้ สิน้ จ�ำนวน
12 คน ปัจจุบนั มีกรรมการ จ�ำนวน 11 คน และมีตำ� แหน่งกรรมการว่าง จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง ซึง่ อยูร่ ะหว่างกระบวนการสรรหา โครงสร้างคณะกรรมการ
ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน
หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ 33.33) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถ
แสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีขอ้ สังเกตอืน่ ใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดูแลสิทธิและป้องกัน
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระ
มีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�ำงานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด�ำเนินงาน
ในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ของธนาคาร จัดให้มกี ฎบัตรคณะกรรมการอิสระทีไ่ ด้กำ� หนดคุณสมบัติ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง รวมถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการอิสระเห็นสมควรให้มกี ารจัดท�ำและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการอิสระ
ในรายงานประจ�ำปีทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอิสระ มีรายนามดังต่อไปนี้
1) พลเอก เทียนชัย
รับพร
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
4) นายวิชัย
อัศรัสกร
5) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
นายนิรุฒ
มณีพันธ์
นางวิภาวดี
เลิศศรีสรุ ยิ ะ
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์

ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 5 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น
รายไตรมาส สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. ทบทวนและให้คงนโยบายการก�ำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน�ำเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
1.1 ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
1.2	เสนอแนะหรือให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการให้มีการบริหารจัดการให้ทุกเรื่องมีความสมดุลกันทั้งด้านการบริหาร การควบคุมภายใน
การก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.3	เรื่องร้องเรียนธนาคาร เฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อฝ่ายจัดการ หรือกรรมการที่มีอ�ำนาจจัดการ ในประเด็นที่มีปัญหา หรือเป็นเรื่อง
ที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก�ำกับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี
1.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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2. เห็นชอบคู่มือกรรมการ “แนวทางการปฏิบัติของกรรมการที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร” และมอบหมายให้เผยแพร่
ต่อกรรมการธนาคารทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติของกรรมการตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนนโยบายการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการธนาคารจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยให้นำ� เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
ต่อไป ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้
3.1 กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้ไม่เกิน 3 แห่ง
3.2	กรรมการธนาคารสามารถด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างในบริษทั
อื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
3.3	กรรมการธนาคารสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน
5 บริษัท (นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้)
4. เห็นชอบหลักการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ เหมาะสมเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้าส�ำหรับปี 2563 โดยให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 4
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีที่กรรมการอิสระมีเรื่องต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือเป็นพิเศษภายใต้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการอิสระ จะมีการนัดประชุมเพิ่มเติมจากก�ำหนดการตามปกติ รวมทั้งหากมีความจ�ำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงก�ำหนดการประชุม จะมีการหารือ
ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้กรรมการอิสระทุกท่านทราบเป็นรายกรณีต่อไป
6. คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิชัย อัศรัสกร และ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระประจ�ำปี 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
การประเมินผลคณะกรรมการอิสระ (ทัง้ คณะ) และการประเมินผลคณะกรรมการอิสระรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยภาพรวมของผลการประเมินฯ
ประจ�ำปี 2562 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยให้นำ� เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบต่อไป

(พลเอก เทียนชัย รับพร)
ประธานกรรมการอิสระ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี 2562
ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance: CG) และการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ตามหลักการ ESG ได้แก่
สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ตามวิสัยทัศน์
Growing Together โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�ำหนดแนวทางและ
ติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวน 5 คน และในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทนการทุจริต (Zero Tolerance) ผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” ที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เพื่อ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน ที่ได้ด�ำเนินการตามอัตลักษณ์ของธนาคารต่อไป
ซึ่งผลจากการด�ำเนินการปี 2562 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้
	รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2562 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
	ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2562 ระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 2019 จากวารสาร CFI ปี 2019
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
รางวัล Sustainability Disclosure Award 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์
	ได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC)
จากรางวัลและผลการประเมินที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานที่ดี ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร 1 คน โดยมีนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และนายธันวา เลาหศิรวิ งศ์
เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ตามแนวทาง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ พิจารณา
กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ ดังนี้
1. ทบทวนและก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางอ้างอิงในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
จากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
ตลอดจนวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จ�ำเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวง
การคลัง และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงตรวจสอบประวัติและผลการท�ำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อมค�ำนึงถึงขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก่อนทีจ่ ะขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (Rotation) ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำ� นาจในการจัดการของธนาคาร โดยค�ำนึง
ถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ� และมีความช�ำนาญในต�ำแหน่งที่ได้รับ สามารถ
ตัดสินใจเพือ่ ธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีเหตุมผี ล ตลอดจนมีวสิ ยั ทัศน์และทัศนคติทดี่ ตี อ่ ธนาคาร โดยจะเน้นการผลักดันให้ผบู้ ริหารมีการหมุนเวียน
เติบโตข้ามสายงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเอง คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในด้านอื่น
เพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ ซึ่งท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับ
ผู้บริหารสายงาน (N-1) และผู้บริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาและก�ำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้มีอำ� นาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
6. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับ และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ย่อย ให้สอดคล้อง
กับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
7. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำ� นาจในการจัดการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของ
ธนาคาร และการจ่ายผลตอบแทนของธนาคารคู่เทียบ รวมถึงเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่
8.1 โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้มีอำ� นาจในการจัดการของธนาคาร
8.2 แนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
8.3 แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคาร
นอกจากนี้ ได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารด้วย
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
1.1 การก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารกรุงไทย มีความมุง่ มัน่ และตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศใน
การด�ำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่
ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ให้ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ด�ำเนินงาน
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการส่งเสริมให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น�ำไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
และมาตรการการติดตาม เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และมีการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายพร้อมปรับปรุง
นโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ติดตามและ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล
ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์
อั ก ษร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 ประการ ดังนี้
1) Creation of Long Term Value :
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
2) Accountability :
แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) Responsibility :
รู้ส�ำนึกในหน้าที่
4) Promotion of Best Practices :
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5) Equitable Treatment :
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
6) Transparency :
แสดงความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
7) Social and Environmental Awareness :
ส�ำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ไี่ ด้สอื่ สารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสือ่ ต่างๆ ของ
ธนาคาร และยังได้ผสมผสานก�ำหนดเป็นภารกิจทีท่ กุ หน่วยงานจะต้องมี
การด�ำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึ่งจะท�ำให้มั่นใจได้
ว่าธนาคารได้ดำ� เนินการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการ
ธนาคารทุกคนก็ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของธนาคาร รวมถึ ง การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เกิดผลเป็นรูปธรรม

และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ ธนาคารได้
พัฒนาโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการต่างๆ และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แนวคิดการสร้างทุนทางปัญญา และที่สำ� คัญ ธนาคารยังเชิญชวน
ให้สงั คม ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารด้วย
เพื่อให้เกิดกระแสและเป็นพลังผลักดันให้สังคมมีการตื่นตัวที่จะใส่ใจ
ซึ่งกันและกัน และพร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้
ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในปี 2562 ธนาคารด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ
1. การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 - 2564 เพื่อยกระดับการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ธนาคาร
ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance) ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 - 2564
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ�ำนงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของธนาคาร
2. การน�ำหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (CG in Process)
โดยมีการปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินการด้านบรรษัทภิบาล ปี 2562 ให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
3. การด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ที่ด�ำเนินการผ่าน
กลยุทธ์ 3 ป. ได้แก่ ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน ปรับเปลีย่ น เพือ่ ให้เกิดผลด้าน
Financial Growth, Regulators/Stakeholders, Process Improvement/
First Line of Defense และ Employee เพือ่ มุง่ สูธ่ นาคารคุณธรรมต้นแบบ
และองค์กรที่ยั่งยืน
4. การประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงาน
อย่างมีคุณธรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รวมทั้งมี
การถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในรูปแบบต่างๆ
5. การจัดกิจกรรมสัมมนาวันกรุงไทยคุณธรรม (9 มกราคม 2562)
เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
และเพื่ อ ยกระดั บ การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ มี บ รรษั ท ภิ บ าลที่ ดี
ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน (Zero Tolerance) โดยมีการมอบนโยบาย
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ดังกล่าวสู่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร เพือ่ น�ำไปปฏิบตั ติ อ่ ไป โดยมีการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง
องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย และการเสวนา เรื่อง องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยประธาน
กรรมการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ซึ่ ง
คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจของธนาคารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของธนาคาร
ต่างให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมงานนี้
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลของ
บริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%
7. การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาล ผ่านทาง
เว็บไซต์ และ Intranet ของธนาคาร รวมถึงส่งตรงไปยัง E-Mail ของพนักงาน
8. การเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนา
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตาม Best Practice
และการช่วยเหลือระหว่างกันในกลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ภายนอก
9. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้สอดรับ
กับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับสากล ซึ่งได้รับ
การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
1.2 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารมี น โยบายให้ ธ นาคารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
เป็นไปตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณ และจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นรากฐาน
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยคณะกรรมการ
ธนาคารอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือและปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร และให้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ผู ้ ส นใจสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท�ำขึ้น
และประกาศใช้ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และได้มีการปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างต่อเนือ่ งมาโดย
ตลอด โดยยึดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic and Co-operation Development
- OECD) หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ทีแ่ นะน�ำ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Principles of Good
Corporate Governance for Listed Companies) คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Code: CG
Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เป็นต้น บนหลัก
Apply or Explain ปรับใช้ตามทีเ่ หมาะสมกับการบริหารจัดการ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคารได้
รับทราบและยึดถือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นหลักในการปฏิบตั งิ าน
อันน�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคาร
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 7 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
6. คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
7. คณะกรรมการอิสระ
โดยมี ร ายชื่ อ กรรมการ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 82-92
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการการจัดการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กำ� หนด และติดตามผลการอนุมตั อิ อกผลิตภัณฑ์
ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee) รวมทั้งติดตาม
และทบทวนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมี
อ�ำนาจอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบ/ค�ำสัง่ ของธนาคาร
โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และ
เงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ทีม่ ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและการท�ำก�ำไรของธนาคาร รวมถึงการน�ำ
เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ต ่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ ก� ำ หนดอั ต ราดอกเบี้ ย
ผลตอบแทนด้านสินเชื่อและเงินฝาก รวมทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ให้
เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร โดยจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7
คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อและ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งธนาคาร เรื่อง อ�ำนาจ
ในการอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อ�ำนาจอนุมัติรับโอน
หลักทรัพย์ประกันช�ำระหนีต้ ามทีธ่ นาคารก�ำหนด โดยจัดให้มกี ารประชุม
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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• คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ
คณะกรรมการกลัน่ กรองสินเชือ่ มีหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรอง
งานที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร
ได้แก่ กลั่นกรองการอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่
ธนาคารก�ำหนด การซื้อขายทรัพย์สินพร้อมขาย และการเข้ารับประกัน
การจ�ำหน่าย และ/หรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยกเว้นตราสารหนีท้ อี่ อก
โดยรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวง
การคลังค�้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและปรับปรุง
โครงสร้างหนีแ้ ละธุรกรรมสินเชือ่ ตามทีธ่ นาคารก�ำหนด และปฏิบตั หิ น้าที่
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นการก�ำกับควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลสารสนเทศ พิจารณากลั่นกรองแผนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคาร และแผนปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ให้
ครอบคลุมถึงความถูกต้องต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า ประชาชน
ตลอดจนช่องทางการท�ำทุจริตผ่านระบบสารสนเทศ และแนวทางป้องกัน
ภั ย คุ ก คามที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ อ าจ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
• คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริหารจัดการบริษทั ในเครือ มีอำ� นาจหน้าที่
ในการพิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือให้มีทิศทางไป
ในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทัง้
พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เป็น
ไปตามระเบียบก�ำกับดูแลบริษัทที่ธนาคารลงทุน โดยได้ก�ำหนดจ�ำนวน
การประชุมเบื้องต้นไว้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการ และผู้ บ ริห าร
ระดับสูงสุด
3.1 การสรรหากรรมการ
3.1.1 กรรมการ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่
พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) และในกรณีการสรรหาบุคคลด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระ จะมีการพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ข้อบังคับของธนาคาร และ
กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดยค�ำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการ

ธนาคารตามนโยบายของธนาคาร ที่ก�ำหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะและความเชี่ยวชาญ
(Skill Matrix) และประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงในด้านที่ธนาคารยังขาดหรือต้องการ
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
ความเหมาะสมทัง้ ความรู้ ทักษะและความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ และ
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับความต้องการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนภารกิจ
และยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย
- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก�ำหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร
รวมถึงไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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- บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่
ธนาคารก�ำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่ง
ท�ำให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยผูม้ คี วามรูห้ รือประสบการณ์ทำ� งานทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน
- บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น
ได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั บ รวม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่เกิน 3 แห่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 กลุ่ม
ธุรกิจ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
(นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)
3. คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
น�ำเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร

4. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้น�ำเสนอรายชื่อ
เพือ่ ขอความเห็นชอบการแต่งตัง้ กรรมการต่อหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง
5. คณะกรรมการธนาคารด�ำเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้
			 5.1 กรณีการแต่งตัง้ กรรมการแทนผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระ
			 คณะกรรมการธนาคารน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือก
เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ ดังต่อไปนี้
		 - ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนมี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากับ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
		 - ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ให้ ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล โดยผู ้ ถื อ หุ ้ น
แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 - บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับ
ลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับ
ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ� ำ นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		 ทัง้ นี้ ในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ธนาคาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
การน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 5.2 กรณีการการแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำหน่งที่ว่าง
ในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีตามข้อ 5.1
			 คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ แต่งตั้งบุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและให้ อ ยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ ข อง
กรรมการที่ตนแทน
6. หน่ ว ยงานภายในธนาคารด� ำ เนิ น การจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�ำหนด
โดยทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้มกี ารด�ำเนินการตามกระบวนการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3.1.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารได้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
อิสระด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้มกี ารด�ำเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 5 คน จากจ�ำนวนกรรมการธนาคารทัง้ หมด 11 คน เท่ากับสัดส่วน
ร้อยละ 45.45 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระทุกท่าน
เป็นผูม้ คี ณุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์
ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร และเป็ น ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเป็นอิสระทีส่ มบูรณ์ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคาร ช่วยดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้มกี ารผสานประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และ
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ไม่ มี ก รรมการอิ ส ระของธนาคารด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการอิ ส ระใน
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
มีกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ เช่นเดียวกับกรรมการ โดย
บุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ
กรรมการแล้ว จะต้องมีคณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ
ธนาคารด้วย ดังนี้
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มธี รุ กิจหรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธนาคารพาณิชย์ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนในเรื่อง การถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของธนาคาร ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน หนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต่
ยีส่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนี้

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวม
ถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของธนาคาร และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
(ช) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ
หนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
ธนาคารหรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
(ญ) ต้องเป็นผูท้ ผี่ า่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
ธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ทัง้ นี้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
นอกจากนี้ กรณี ที่ ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น /
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มปี ระกาศปรับปรุง/
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้
ภายหลังต่อไป
ในกรณีทบี่ คุ คลทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดไว้ในนิยามกรรมการอิสระ
ธนาคารจะจัดให้มคี วามเห็นคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ได้มกี ารพิจารณา
ตามหลั ก ในมาตรา 89/7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วว่า การแต่งตั้ง

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

139

บุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพที่ทำ� ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด
- เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ในการเสนอให้มี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่
ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ธนาคารขอเปิดเผยข้อมูลกรณีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของธนาคาร
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ซึ่งธนาคาร
ได้ใช้เกณฑ์มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการอิสระของธนาคาร
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายวิชัย อัศรัสกร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. เอเชีย่ นซี คอร์ปอเรชัน่ กรรมการ บจ. พาเนล พลัส และ
กรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท.
และกรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ
โดยนิติบุคคลทั้ง 6 แห่งดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับธนาคารโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อและภาระผูกพันมูลค่าเกินกว่า
ยี่สิบล้านบาทซึ่งเป็นการท�ำธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการประกอบ
กิจการของธนาคาร และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกทั้งไม่มีลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณและไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การสรรหาผู้ บริหารของธนาคารในต� ำแหน่ งกรรมการ
ผู้จด
ั การใหญ่

ธนาคารปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการ
สรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะ
ประกาศรั บ สมั ค รเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวสิ ยั ทัศน์ สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยธนาคารจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึน้ เป็นการเฉพาะ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ รรหาคัดเลือกบุคคล
ทีม่ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา และธนาคารจะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนขึ้ น เป็ น การเฉพาะ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การก� ำ หนด
ผลตอบแทน และแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

3.3 การสรรหาผูบ
้ ริหารของธนาคารในต�ำแหน่งผูบ
้ ริหารสายงาน

ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาสรรหา
บุคคลภายในธนาคารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เกีย่ วกับ
งานในความรับผิดชอบของสายงานนั้นๆ จาก Successor Pool โดย
เน้นการให้ผบู้ ริหารได้มโี อกาสหมุนเวียนงานไปปฏิบตั งิ านในด้านอืน่ เพือ่
เรียนรูง้ านใหม่ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร
และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา
ทดแทนได้ทนั จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ ภาวะผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ องค์กรเข้ามาปฏิบตั งิ านกับธนาคาร โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณา
อนุมัติต่อไป
4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
4.1 นโยบายการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็น
กรรมการ เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน และประสาน
ประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก�ำหนดให้บริษัทย่อย
จัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีน�ำเสนอต่อธนาคารเพื่อขอ
ความเห็ น ชอบ รวมถึ ง มี ก ารก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ดผลงานของบริ ษัทย่อย
เพื่อให้นโยบายการด�ำเนินกิจการมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ธนาคาร โดยให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อธนาคารเป็นประจ�ำ
สม�่ ำ เสมอ และส� ำ หรั บ กรณี ที่ บ ริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธุ ริ ก จทางการเงิ น จะมี
เหตุการณ์เปลีย่ นแปลงภายในทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารก่อนด�ำเนินการ
4.2 การด�ำเนินการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

ธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
แต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารเข้ า เป็ น กรรมการในบริ ษั ท ย่ อ ย และ
คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารของธนาคาร
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ธนาคาร
ก�ำหนดให้บริษัทย่อย จัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีนำ� เสนอ
ต่อธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดผลงานของ
บริษทั ย่อย เพือ่ ให้นโยบายการด�ำเนินกิจการมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุน
และการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจัดท�ำข้อมูล
พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งรายครึ่ ง ปี เ สนอต่ อ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง รวมทั้งจัดท�ำผลการด�ำเนินงาน
รายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่หน่วยงานก�ำกับ

รายงานประจ� ำ ปี 2562

140

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินน�ำส่ง
ข้อมูลทางการเงินและรายการระหว่างกันรายไตรมาสมายังธนาคาร
เพือ่ จัดท�ำงบการเงินรวม รวมถึงก�ำหนดให้รายงานข้อมูลการท�ำธุรกรรม
ภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทใน
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ต้ อ งเสนอขอความเห็ น ชอบส� ำ หรั บ กรณี ที่ มี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น การเพิ่มทุน
การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม
ปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�ำหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร และบริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน
ด�ำเนินการ
ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทร่วมใน
ลักษณะ Joint Venture โดยมีจำ� นวนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก�ำกับบริษัทนั้นๆ ก�ำหนดไว้
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ธนาคารได้ก�ำหนดมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ห้ามพนักงานท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ใน
ประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูล
ภายในอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรู้มาใน
ต�ำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของ
ธนาคาร และไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผูอ้ นื่ หรือน�ำข้อมูลภายในนัน้ ออกเปิดเผยเพือ่ ให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าว
โดยตนได้รับประโยชน์
2. กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน และ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือ เทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชี
หรือการเงิน มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ทอี่ อกโดย
ธนาคาร ทั้งของตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผูบ้ ริหารสายงาน มีหน้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคารทัง้
ของตน ของคูส่ มรสและของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะเป็นประจ�ำทุกเดือน
ต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียให้
เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งส�ำเนารายงาน
ดังกล่าวให้ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ เพื่อรวบรวมและใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันต่อไป
3. การก�ำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยก�ำหนดช่วงระยะเวลาทีจ่ ำ� กัดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอี่ อกโดย
ธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผย
ข้ อ มู ล ส่ ว นได้ เ สี ย ของตน และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ น ต้ น
และเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้กรรมการ
แจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนท�ำการซื้อขาย
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคารในรอบปี บั ญ ชี 2562 จ� ำ นวนเงิ น รวม
9,000,000 บาท
• ค่าบริการอื่น
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง
ได้แก่ การตรวจสอบยอดก�ำไรขัน้ ต้นจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และการสอบทานค�ำแปลงบภาษาอังกฤษบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของ
ธนาคารในรอบปีบัญชี 2562 จ�ำนวนเงินรวม 710,000 บาท
7. การน� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (974) เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติ CG Code
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า CG Code เป็น
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระโยชน์ ส� ำ หรั บ คณะกรรมการในฐานะผู ้ น� ำ หรื อ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ขององค์ ก รน� ำ ไปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท
ทางธุ ร กิ จ ของธนาคาร เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น
รวมทั้งได้มีการทบทวนการด�ำเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม
CG Code ในแต่ละหลักปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลการปฏิบตั ิ (Outcome)
มีความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรให้มกี าร
พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาการ
ด�ำเนินการด้านต่างๆ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เหมาะสมและต่อเนือ่ ง และให้บนั ทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึง่ ของมติ
คณะกรรมการด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 17/2562
(1015) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนการน�ำ
หลักปฏิบตั ติ าม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร ทีไ่ ด้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้คงนโยบายในการด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติตาม CG Code ที่มี
ความเหมาะสมมาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของธนาคาร และแนวปฏิบัติ
ของธนาคารที่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคารที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
จ�ำนวน 4 แนวปฏิบัติ ดังนี้

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
• ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ควรพิจารณาก�ำหนด
(1) 	องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่ง หรือ
(2) 	แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระคนหนึ่ ง ร่ ว มพิ จ ารณาก� ำ หนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติของธนาคาร

• กฎบั ต รคณะกรรมการธนาคารได้ ก� ำ หนดองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการไว้ว่า ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่
ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคาร
ควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการธนาคารทั้งหมด หรือ
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน
11 คน หรือเท่ากับร้อยละ 45.45 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการอิสระได้กำ� หนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหนึ่งว่า เสนอแนะวาระการประชุมต่อ
ประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�ำคัญหรือประเด็นปัญหา
ที่คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณาและยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระ
การประชุม
• การที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ มิได้กระทบต่อการใช้
ดุลพินจิ ในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ เนือ่ งจากประธานกรรมการเป็นบุคคล
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่านการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้มีการก�ำหนด Skill Matrix ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงธนาคารยังมีแนวทางการถ่วงดุลอ�ำนาจ ดังนี้
- ธนาคารมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ มี ก ลไกใน
การด�ำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ และโปร่งใส
- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และไม่ใช่
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร รวมถึงไม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งประธาน และกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร
• ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี
การก�ำหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการมี
บทบาทหน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทั้ ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้กำ� หนดไว้

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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• การพิจารณาในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญจะอยู่ในรูปแบบขององค์คณะ มิได้
อยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่ง
• โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบ และถ่วงดุล
(Check and balance) กันอย่างเพียงพอ คณะกรรมการธนาคารได้
ยกระดับการท�ำงานของกรรมการอิสระ โดยให้มกี ารด�ำเนินงานในรูปแบบ
ขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของ
ธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและมีการแต่งตั้ง
กรรมการอิ ส ระ 1 คน เป็ น ประธานกรรมการอิ ส ระ โดยปั จ จุ บั น
พลเอก เทียนชัย รับพร ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอิสระ
•	คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมา
ช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย
ทุ ก ๆ 3 ปี และเปิ ด เผยการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วไว้ ใ น
รายงานประจ�ำปี

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ
กรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ ว่า ต้องจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทัง้ คณะ ปีละ
2 ครัง้ และน�ำผลการประเมิน ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงาน
รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มี
ทีป่ รึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นใน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และ
ช่วงเวลาทีเ่ ห็นสมควร โดยต้องเปิดเผยการด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
ซึง่ ปัจจุบนั ธนาคารยังไม่มกี ารตัง้ ทีป่ รึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ เนือ่ งจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคารทีม่ คี วามเหมาะสมอยูแ่ ล้ว โดยมี
- การจัดท�ำแบบประเมิน มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
เทียบเคียงกับหลักการ/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ำกับ ได้แก่ สคร. SET
ก.ล.ต. IOD ธปท.
- มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ
- เปิดเผยการด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี
- กระบวนการประเมิ น ผลการด�ำ เนิ น การของคณะกรรมการ
ธนาคารมีความเข้มงวดมากกว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยทั่วไป เพราะนอกจากคณะกรรมการธนาคารจะมีการ
ประเมินผลตนเองแล้ว ยังมีกระบวนการทีผ่ ลการด�ำเนินงานจะถูกประเมิน
โดยบุคคลภายนอก ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ซึ่ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การตามระบบประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นประจ�ำทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการด�ำเนินงาน
รอบด้ า น รวมถึ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์วดั ทีช่ ดั เจน
โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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แนวปฏิบัติตาม CG Code

•	คณะกรรมการควรก� ำ หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น
เครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
และบุ ค ลากรอื่ น ๆ ทุ ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
- 	ก ารพิ จ ารณาความความเหมาะสมของสั ด ส่ ว น
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงานระยะสั้น
เช่ น โบนั ส และผลการด� ำ เนิ น งานระยะยาว เช่ น
Employee Stock Ownership Plan

แนวปฏิบัติของธนาคาร

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 1.1) การก�ำหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและ
เป้าหมายที่ส�ำคัญ
		 1.2) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงาน
ที่ส�ำคัญ
		 1.3) การดูแลติดตามผลการด�ำเนินงาน
		 1.4) การประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง และผู้บริหาร
สูงสุด
		 1.5) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
		 1.6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 1.7) การส่งเสริมการด�ำเนินงานด้าน CG และ CSR
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
		 2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
		 2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
• ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยก�ำหนดให้มีการน�ำผลประเมินมาเชื่อมโยงระบบ
แรงจูงใจ ปีละ 1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ Feedback ตามกระบวนการ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทบทวนและ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด และ
น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด และประเมิ น ผล
การปฎิบตั งิ าน โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวดั ผลส�ำเร็จ (Key Performance
Indicator : KPI) ที่ก�ำหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ
3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น�ำเสนอผล
การปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ
4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
• ธนาคารมีการบริหารค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับที่สอดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดย
การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ธนาคารได้
ด�ำเนินงานตามนโยบาย PDO (Performance Driven Organization)
คือ องค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วยผลการปฏิบตั งิ านเป็นส�ำคัญ โดยพนักงาน
จะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง
นอกจากนั้ น ธนาคารดู แ ลให้ พ นั ก งานได้ รั บ เงิ น เดื อ น และ
สิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสมตามต�ำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้อยู่
ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำ หรือสถาบันการเงินอื่น
และจัดให้มสี วัสดิการทีห่ ลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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8. การปฏิ บัติตามหลั กการก� ำกั บดูแลกิ จการที่ ดีใน
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�ำเนินงานที่
ถูกต้องภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดี มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพือ่ น�ำธนาคารไปสูค่ วามมัน่ คง เพิม่ มูลค่า และเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
ในการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ได้มี
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสำ� หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และ
หลักเกณฑ์การส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย
ที่ จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ในปี
2562 ธนาคารได้รับผลการประเมินตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยมีการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการในปี
2562 สรุปได้ดังนี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 นโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
รวมถึงผูล้ งทุนต่างชาติ ให้ได้ใช้สทิ ธิของตนในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะ
เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์
ทีต่ นถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของธนาคารผ่านการพิจารณาในวาระการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของ
ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี น
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายในด้านอื่นๆ
รวมถึงละเว้นการกระท�ำที่อาจเป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ
ศึกษาสารสนเทศของธนาคาร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของธนาคารทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น
ผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน บทวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ข้อมูลงานวิจัยและ
กิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงข้อมูลที่ส�ำคัญที่ธนาคารเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้
ธนาคารยังจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นต้น
1.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ ๆ เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ ซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอจากผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยให้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวัน เวลา และสถานที่
ซึ่งค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้พร้อมทัง้ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มกี ารเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี และไม่มีการเรียก
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ ห้อง
แอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก,
อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนทีแ่ ละข้อมูลการเดินทางเป็นเอกสารแนบ
ส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม และน�ำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม
1.2.2 การแจ้งเชิญประชุม และเอกสารการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2562 (1002)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ครั้งที่ 26 (ปี 2562) โดยภายในวันเดียวกันนี้ธนาคารได้ท�ำการเผยแพร่
มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารดังกล่าวพร้อมกันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ วันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู ้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางระบบข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า
44 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 5/2562 (1003) วันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่เหมาะสมด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ โดย
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562)
ธนาคารจึงได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู ้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางระบบข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการเพิ่มเติม
ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
ธนาคารจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม รวมถึงรายงานประจ�ำปีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี
ข้อมูลก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม วาระการประชุมที่ระบุว่า
เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน
เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและ
การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น ในแต่ละวาระ
การประชุมมีการระบุถงึ วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ
ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ อาทิ วาระอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผลที่เสนอพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ เป็นต้น
วาระเลือกตั้งกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ
การศึกษาและการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน/ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
และองค์กรอืน่ ๆ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
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ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการ
เดิมกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ ได้จดั ให้มขี อ้ มูลการเข้าร่วมประชุม
ในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นต้น วาระค่า
ตอบแทนกรรมการ มีขอ้ มูลประกอบ เช่น นโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต�ำแหน่ง โดยได้เสนอค่าตอบแทน
กรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นต้น วาระแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อและ
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชี ข้อมูลทีแ่ สดงถึงความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี
จ�ำนวนค่าสอบบัญชีที่เสนอ เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ข ้ อ สงสั ย หรื อ ประสงค์ จ ะทราบข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้ามายัง
ธนาคารได้ที่ E-Mail: share.holder@ktb.co.th หรือติดต่อส�ำนักกรรมการ
ธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4136, 0-2208-4144,
0-2208-4146 หรือ สายด่วน โทร. 0-2111-1111
ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกันทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของธนาคารตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2562
ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั
ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ส�ำหรับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่ง
ได้น�ำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกราย
พร้อมกัน โดยแยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยน�ำส่งทางไปรษณีย์ในวันที่
28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันจ�ำนวน 1 ฉบับ
ติดต่อกันอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 3 วัน คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 - 4 เมษายน 2562
ซึ่งเป็นการล่วงหน้า 10 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.3 การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่จะติดภารกิจที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ เพือ่ ชีแ้ จงผลการด�ำเนินงาน
และนโยบายบริหารงาน และตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รวมถึ ง จั ด ให้ มี ผู ้ ต รวจสอบการนั บ คะแนนเสี ย งที่ เ ป็ น อิ ส ระ ทั้ ง นี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) กรรมการ
ธนาคารได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 11 คนจากกรรมการทั้งหมด
11 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้ ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน ในฐานะ Chief Financial Officer (CFO) ได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยธนาคารได้มอบหมายให้ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
ท�ำหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และได้เชิญ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็น
สักขีพยานการนับคะแนนเสียงด้วย โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้ง
รายชื่อกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม

ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยได้น�ำระบบ QR Code มาใช้ในการรับลงทะเบียน และ
การนับคะแนนเสียง และมีการแสดงผลในทุกวาระ ซึ่งช่วยให้การด�ำเนิน
การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ ประธานใน
ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ ซึ่งได้ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม
ทีก่ ำ� หนดโดยไม่มกี ารเพิม่ วาระอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้ ในทุกวาระการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสและ
ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระหรือเกีย่ วกับธนาคารได้โดยอิสระ
ในเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นต่างๆ เหล่านั้น
ที่ส�ำคัญ รวมถึงค�ำชี้แจงของธนาคารไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์
อื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้ระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงนโยบายและหลักเกณฑ์การ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ
โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึงการค�ำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการให้นโยบาย แก้ปญั หา และตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้เสนอจ�ำนวนเงินค่าตอบแทน
รวมถึงข้อมูลค่าตอบแทนในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562
ตามทีเ่ สนอ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรรมการ ไว้ในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการหน้า 95-98
ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจ�ำนวนหลายคน ธนาคารได้เสนอ
รายชื่อบุคคลทีละคนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการหน้า 136-137 ทั้งนี้
กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุม
เป็นการชัว่ คราว จนทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาและลงมติเรียบร้อยแล้ว
จึงกลับเข้าห้องประชุม
1.2.4 การเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 26
(ปี 2562) เสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกันนี้ธนาคารได้ท�ำการเผยแพร่มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกสียงในแต่ละวาระ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผถู้ อื หุน้ และ
ผู ้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางระบบข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร
ในการจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ครัง้ ที่ 26 (ปี 2562) ได้มกี ารบันทึกรายละเอียดในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนีไ้ ว้ดว้ ย
- รายชื่อและต�ำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตัวเลขสัดส่วนที่ค�ำนวณได้ของทั้ง
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2 กรณี เลขานุการคณะกรรมการธนาคารซึ่งท�ำหน้าที่เลขานุการของ
ที่ประชุม ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงผู้บริหารสายงานบริหาร
การเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ผูแ้ ทนของบริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด ซึง่ ท�ำหน้าที่
ดูแลการประชุม (Inspector) และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอชื่อเพื่อเป็น
ผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง
- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง วิธีการ
และขั้นตอนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งเลขานุการของ
ที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม
- สรุปสาระส�ำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ค�ำชีแ้ จงของกรรมการและผูบ้ ริหารของ
ธนาคารที่ได้ตอบในแต่ละวาระ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียดจ�ำนวน
และสัดส่วนของคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ทีร่ ะบุอย่างชัดเจน
ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บน
เว็บไซต์ของธนาคารภายในก�ำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น คือ
วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวการเผยแพร่รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยหรือมีความเห็น
เกี่ ย วกั บ รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว สามารถสอบถามหรื อ แสดง
ความคิดเห็นมายังธนาคารได้ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุมลงมติ
2. การปฏิบต
ั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable
Treatment of Shareholders)

เป็นธรรม

2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ

ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยได้รับการ
ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวก โดยเลือก
สถานทีจ่ ดั การประชุมทีง่ า่ ยต่อการเดินทาง และเพียงพอกับจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้
ที่ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ นรั บ ดู แ ลอ� ำ นวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอตลอดการประชุม เตรียมการรักษาความปลอดภัย
และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการน�ำ
เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม
2.2 หลักปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
หุ้นของธนาคารประกอบด้วยหุ้น 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือ
เสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารหรือตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ธนาคารก�ำหนด
กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม อาทิ
2.2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
มีรายละเอียดการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การแจ้งเชิญประชุมและเอกสาร
การประชุม การด�ำเนินการประชุม รวมถึงการเปิดเผยมติและรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
(Rights of Shareholders) สรุปได้ดังนี้
- ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับก�ำหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็น
คณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่าน
ทางระบบข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 44 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น และต่อมาได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ที่ เ ห็ น ชอบการน� ำ เสนอให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการและ
กรรมการอิ ส ระ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางระบบข่ า ว
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการเพิ่มเติมในวันที่ 26 มีนาคม 2562
- หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มกี ารให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้นเป็น
1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้เป็นประการอื่น
นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการประชุม เลขานุการของที่ประชุม ได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
- ธนาคารจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ และท�ำการเผยแพร่พร้อมกัน บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารเป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้น�ำส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพร้อมกัน
แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับภาษาอังกฤษให้
แก่ผถู้ อื หุน้ ต่างด้าว ทางไปรษณียเ์ ป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
2.2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลธนาคาร
และการคั ด สรรบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลพร้อม
ข้อมูลด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพือ่ รับการคัดสรรผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน
สุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ได้กำ� หนดช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 และการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้ก�ำหนดช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยธนาคารได้แจ้งการให้
สิ ทธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ทราบผ่ า นทางระบบข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บนเว็ บไซต์
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
ในวันที่ 24 กันยายน 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการและไม่มี
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
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ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยธนาคารได้น�ำส่งเอกสาร
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ย ได้ แ ก่
แบบหนังสือมอบฉันทะตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด ครบทัง้ 3 แบบ คือ
แบบ ก - แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข - แบบที่ก�ำหนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ซึ่งธนาคาร
แนะน�ำให้ผู้ถือหุ้นใช้ และแบบ ค-แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น พร้อมทั้งได้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�ำนวน
2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดง
สิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน ค�ำแนะน�ำขั้นตอน
ในการมอบฉันทะด้วย โดยไม่มีการก�ำหนดเงื่อนไขใดซึ่งท�ำให้ยากต่อการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ธนาคารดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่ให้มกี ารเพิม่ วาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เว้นแต่จะ
ได้มีการด�ำเนินการถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยทีผ่ า่ นมารวมถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 26
(ปี 2562) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ตามล�ำดับระเบียบวาระ
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารได้น�ำส่งให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงล�ำดับวาระการประชุม
และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้
ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน
2.2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- ธนาคารมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง น�ำข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งก�ำหนดให้มีการเก็บรักษา
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระส�ำคัญคือ ห้ามพนักงาน
ท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�ำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ลว่ งรูม้ าในต�ำแหน่งหรือฐานะที่ สามารถ
ล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร และไม่ว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือน�ำข้อมูลภายใน
นั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
- กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร
สายงาน และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด
- ธนาคารมีการรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นธนาคาร ของกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารสายงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน และเปิดเผยการถือและ
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ�ำปี
ของธนาคาร

- ก� ำ กั บ ดู แ ลการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละป้ อ งกั น
การใช้ขอ้ มูลภายใน โดยก�ำหนดช่วงระยะเวลาทีจ่ ำ� กัดการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ออกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง
สม�่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการแจ้ง
ต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ 2 เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นธนาคาร
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย
2.2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 13/2552
(751) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้มีการพิจารณาให้มีการด�ำเนินการ
ตามมาตรา 89/14 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคาร
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคารและบริษัทย่อย ตาม
แบบฟอร์มที่ธนาคารก�ำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้
เสียนัน้ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันท�ำการนับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงาน โดยที่ผ่านมา กรรมการ
และผู้บริหารของธนาคารได้มีการรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. ได้กำ� หนด
ให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็น
การชั่วคราวก็ได้
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสียต่างๆ
ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร โดยได้ก�ำหนดไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้ ซึ่งธนาคารยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้
3.1.1 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ : ธนาคารมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจ
ให้มผี ลประกอบการทีด่ ี สามารถสร้างผลก�ำไรให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และมั่นคง โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน และยึดมัน่
ในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ของผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ ยังมุง่ มัน่ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคารยังค�ำนึง
และให้ความส�ำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ มีการจ่ายเงินปันผล
ทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของธนาคาร
3.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า: ธนาคารด�ำเนินการภายใต้
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
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ความเต็มใจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงค�ำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัย
ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารทางการเงิ น ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามหลากหลาย โดยมี
การพัฒนากระบวนการท�ำงานและน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้าในการเข้าถึงบริการของธนาคาร
ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารมีมาตรการในการดูแลรักษา
ความลับของลูกค้าที่รัดกุม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของ
ลูกค้า และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ ตลอดจนการติดตาม
วัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการ ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
(sales conduct) ธนาคารได้กระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำ� ให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
3.1.3 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: มีนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้อื่นๆ อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ายตามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
3.1.4 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ : ธนาคารมีหลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เงื่ อ นไขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส�ำคัญ ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริงแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของก�ำนัล สินน�้ำใจ การเลี้ยง
รับรอง หรือบริการที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะ
เจาะจง เพือ่ หลักเลีย่ งข้อครหาต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดความโน้มเอียง
ที่ อ าจจะช่ ว ยเหลื อ ตอบแทนฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น พิ เ ศษ โดยยึ ด ถื อ
การปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อ
การพัฒนาการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน ในบางกรณีได้ช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ แรงงานตนเองอย่ า งเป็ น ธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า
ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุ
ของธนาคาร ดังนี้
ก. การด�ำเนินงานด้านการพัสดุของธนาคารต้องเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด โปร่งใส และคุ้มค่าสามารถตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลได้ทุกขั้นตอน
ข. การจัดหาพัสดุต้องด�ำเนินการให้เกิดผลดีต่อ
ธนาคารมากที่สุด และได้รับพัสดุตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
ผู้ใช้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จ�ำนวนตรงตามเวลาที่ต้องการใช้งาน
และการให้บริการ
ค. การจัดหาพัสดุจะต้องกระท�ำอย่างเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อธนาคาร

ผลกระทบต่อภาระของประชาชนและสังคม โดยไม่ถอื ราคาทีเ่ สนอต�ำ่ สุด
เป็ น เกณฑ์ อ ย่ า งเดี ย ว แต่ ค� ำ นึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า ใน
ระยะยาว และมีการน�ำปัจจัยต่างๆ มาประเมินกับผลลัพธ์ที่จะได้
จากการจัดหาพัสดุ แล้วเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อธนาคาร
ง. การจัดหาพัสดุตอ้ งเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเสมอภาค ทั้งในด้านการให้ข่าวสาร
และการพิจารณาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคล
หรือนิติบุคคลเหล่านั้น
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพจัดหาและจัดจ้างตามที่ธนาคาร
ก�ำหนด และ/หรือ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์
2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค�ำสั่ง
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมในนามบริษัท
ห้างหุน้ ส่วน หรือนิตบิ คุ คล แต่ในกรณีทไี่ ม่สามารถยืน่ ซองเสนอราคาด้วย
ตนเองได้ ก็สามารถมอบอ�ำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือ
พนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำ� เนินการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือ
มอบอ�ำนาจที่ลงนามโดยกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
ในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราส�ำคัญของบริษัท / ห้าง
มามอบต่อธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
5. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
ในขณะที่เข้าร่วมการจัดหาพัสดุ และในขณะที่ลงนามสัญญา
6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ ง นั้ น และไม่ เ ป็ น ผู ้ ก ระท� ำ การ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
7. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย หรื อ อยู ่ ร ะหว่ า งถู ก ฟ้ อ ง
ล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้จัดท�ำหนังสือ
รับรองยืนยันนิติบุคคล/บุคคล
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับธนาคาร
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ต้องด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
1.2 ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น ปลอมปนสินค้า หรือส่ง
สินค้าที่มาตรฐานต�่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น
1.3 ไม่เสนอหรือให้สิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งในรูปแบบ
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจกระท�ำการใดๆ
2. การเก็บรักษาความลับ
2.1 มีนโยบาย และการสื่อความให้พนักงานในบริษัท
รักษาข้อมูลความลับของธนาคาร
2.2 ต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ
และไม่น�ำข้อมูลของธนาคารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/
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หรือเพือ่ ประโยชน์สว่ นบุคคล และ/หรือเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า พร้อมทัง้
มีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของธนาคาร
2.3 ต้องมีแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan) เพื่อรองรับกรณีงานที่ให้บริการมีปัญหา
หยุดชะงักลง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3. การเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
3.1 ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
เคารพวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ
3.2 ต้องจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้
ตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
4. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หากพบว่ามีการด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ทบั ซ้อนระหว่างผูส้ ง่ มอบ
คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และบุคลากรของธนาคาร
4.2 ต้ อ งด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี
และเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และ
การบิดเบือนกลไกการแข่งขัน
5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้กับ
ลูกจ้าง และด�ำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.2 สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
และชุมชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ด�ำเนินธุรกิจ
3.1.5 การปฏิ บั ติ ต ่ อ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ของธนาคาร:
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ไ ด้ ท� ำ ไว้ กั บ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ของ
ธนาคาร มีการประสานประโยชน์ด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับความสามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และให้
ความช่วยเหลือธุรกิจธนาคารในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
3.1.6 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง: ธนาคารมีนโยบายการ
ประกอบธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีนโยบายแข่งขัน
ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
แต่ขณะเดียวกันก็หลีกเลีย่ งการตกลงหรือการพูดคุยถกเถียงกับพนักงาน
ของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินอืน่ ๆ เกีย่ วกับต�ำแหน่งทีต่ งั้ ภูมปิ ระเทศ
การตลาด การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแผนธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
ทางธุรกิจของธนาคาร
3.1.7 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญและมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่าน
นโยบายและโครงการด้าน CSR ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น ด้วยความมุง่ มัน่
ในการเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ให้แก่ชมุ ชนและสังคมโดยรวม ในด้านสิง่ แวดล้อม แม้ธรุ กิจของธนาคาร
จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้สร้างผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคารก็ได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการรักษาสิง่ แวดล้อมโดยได้กำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจธนาคาร และตั้งเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
3.1.8 การปฏิ บั ติ ต ่ อ คณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร:
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคารได้รบั รูถ้ งึ สิทธิของตนเป็นอย่างดี
และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สทิ ธิและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตามกรอบ
ที่ธนาคารก�ำหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3.1.9 การปฏิบัติต่อพนักงาน: ให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มรี ะบบการบริหารงานบุคคลที่
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน มี
การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นธรรม
และเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ลในเรื่ อ งเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงสวัสดิการพนักงาน ให้อยู่ใน
ระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ น�ำทัว่ ไป ค่าตอบแทนทีส่ อดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดย
การวัดผลการปฏิบตั งิ านตามบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard)
ส�ำหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ธนาคารได้ดำ� เนินงานตาม
นโยบาย PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ” โดยพนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง นอกจากนั้น
ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
ตามต�ำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับ
ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำหรือสถาบันการเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารมีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
และกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับ
การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ อยู ่ ต ลอดเวลา พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน
ความปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยและเอือ้ ต่อการท�ำงาน มีการก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยที่
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ธนาคารก�ำหนดขึ้น รวมทั้ง
ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท�ำคู่มือแผนฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร
ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ หรือเมือ่ เกิดวิกฤต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันตาม
แนวทางที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ส�ำหรับสวัสดิการ
พนักงาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดย
การจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น จัดให้มีสถานพยาบาลธนาคารเพื่อ
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว และผู้เกษียณอายุ
ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน และให้เงินกู้สวัสดิการ
เป็นต้น
3.1.10 การปฏิบัติต่อภาครัฐ: การด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร นอกจากการมุ่งสร้างผลก�ำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่งคั่ง
ให้แก่ลกู ค้าและสนับสนุนให้สงั คมโดยรวมมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ แล้ว ธนาคาร
ยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และ
กฎระเบียบต่างๆ จากหน่วยงานก�ำกับอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้
ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นอย่างดี เพราะ
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคูก่ บั การมีจริยธรรม
ที่ดีนั้น เป็นรากฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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3.1.11 การเคารพสิทธิมนุษยชน: ธนาคารดําเนิน
ธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ ภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights
หรือ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื้นฐาน ของสิทธิมนุษยชนใน
ทุกๆ สายธุรกิจและในทุกๆ พืน้ ทีท่ ธี่ นาคารดาํ เนินกิจการ ธนาคารเคารพ
ในการปกป้องรักษา รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตามหลักการทีก่ าํ หนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ
3.1.12 การเคารพสิ ท ธิ ด ้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา:
ธนาคารจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยในการใช้ เผยแพร่ หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ จะต้องได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ ก่อน
ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ
ธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทาง
การค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารด้วย
3.1.13 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน: ธนาคาร
มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีและประกาศนโยบายต่อ
ต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti bribery and Coruption
Policy) ต่อสาธารณะ รวมถึงมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการ
กระท�ำความผิด (Whistle Blowing) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิด รวมทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกทั้งเข้าร่วมเป็นภาคี
เครื อ ข่ า ยด้ ว ย และได้ รั บ รองการต่ อ อายุ ส มาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
3.1.14 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ ภาครั ฐ : ธนาคารจะ
แข่งขันทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์ สุจริต ด้วยวิธกี ารทีโ่ ปร่งใส
โดยการด�ำเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายและ
กฎระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งก� ำ หนดไว้ รวมทั้ ง ธนาคารจะ
ไม่แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อกระท�ำการใดๆ ที่
ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้
จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน
3.2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า
สังคมผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานก�ำกับ อีกทั้งธนาคารได้ประกาศใช้
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ย
สร้างความมุ่งมั่นพัฒนาในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน
สร้างการเติบโต เสริมความมั่งคั่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามวิสัยทัศน์
ของธนาคาร “Growing Together” โดยธนาคารมี ก ารก� ำ หนด

นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้เป็นส่วนหนึง่ ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้
ให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์
ของผลกระทบ (Impact) ทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงการค�ำนึงเรือ่ งสิทธิ์
ในการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลาย อาทิ
ในปี 2561 ธนาคารได้ดำ� เนินการปรับปรุงนโยบายคอร์รปั ชันให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากลภายใต้หลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
การรับหรือให้สนิ บน และการคอร์รปั ชันถือเป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย โดยธนาคาร
ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero Tolerance) นอกจากนี้ ได้มี
การด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุง
สภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของพนักงาน โดยมีการส�ำรวจความมุง่ มัน่ จากการปฏิบตั งิ าน ปีละ 2 ครัง้
อีกทั้ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วม
กิจกรรมตามวาระต่างๆ ทีธ่ นาคารจัดขึน้ เช่น ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิใ์ นการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระ เสนอชื่อ
ผูท้ เี่ หมาะสมมาเป็นกรรมการของธนาคาร และมีกระบวนการให้ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้
โดยตรงในการเสนอแนะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการมี เ ป้ า หมายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ผู ้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับ
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้า
และประชาชนทัว่ ไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความเห็นต่อธนาคาร
ได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
		 ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใด
พบเห็นการกระท�ำความผิดของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทุจริต
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับต่างๆ
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ รายชือ่ ของผูแ้ จ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการ
ด�ำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ดังนี้
		 - ประธานกรรมการธนาคาร
		 E-Mail: whistletruth@ktb.co.th
		 - Whistle Blowing Team
		 E-Mail: whistle@ktb.co.th
		 - จดหมาย:
	Whistle Blowing Team ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เลขที่ 35 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
		 - โทรศัพท์ 02-208-4120
		 - โทรสาร 02-256-8778
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• ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
-	Krungthai Contact Center 02-111-1111
ตลอด 24 ชั่วโมง
- เว็บไซต์ธนาคาร
- E-Mail: compliant.center@ktb.co.th
-	http://www.contactcenter.ktb.co.th
หรือ E-Mail: call.callcenter@ktb.co.th
- โทรสาร: 02-256-8170
-	จดหมาย: บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 อาคารนานาเหนือ
ชัน้ 13 ส�ำนักกรรมการธนาคาร ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หรือ ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�ำโพง กทม. 10331
-	แบบสอบถามการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
โดยทีม Business Risk and Macro Research
จะรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
-	สำ� หรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
โดยตรงทางอีเมลของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ซึ่งจะมี E-Mail Address ในระบบ Intranet ของ
ธนาคารและมีช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้
			 	E-Mail: hr.care@ktb.co.th ซึ่งดูแลโดย
ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาลผู้บริหาร กลุ่มสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์ และผู้บริหารฝ่ายบริหาร
งานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
			 Hotline หมายเลข 02-208-8887
• ช่องทางส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ น�ำเสนอประเด็นทมี่ ปี ระโยชน์
ต่อธนาคาร หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นผ่านคณะกรรมการ
อิสระทาง E-Mail: share.holder@ktb.co.th
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้ธนาคาร
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รับผิดชอบต่อสังคม
และท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล เพื่ อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยมีการดูแลให้มี
การเปิด เผยข้อมูลและค วามโปร่งใสในการด�ำเนินงาน มีการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม
จนเกิดเ ป็นวัฒนธรรมบร รษัทภิบาลขึ้นในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงา นทั้งภาครัฐแล ะเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำ� คัญต่างๆ
พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพือ่ เป็นแนวทาง
ปฏิบตั แิ ละถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ทุกส่วน
งาน ทั้ งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร

4.2 คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อ
งบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยรวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมตาม
หลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผล
การด�ำเนินงานของธนาคารตามที่เป็นจริง จัดให้มีการรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดย
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีป่ ระกอบด้วยกรรมการอิสระให้ทำ� หน้าที่
ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ท�ำให้
มั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารสามารถเชื่อถือได้
4.3 หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.3.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธนาคารมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร โดยสาระส�ำคัญของการด�ำเนินการดังนี้
4.3.1.1 การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารในระบบ
สารสนเทศ
ธนาคารจัดให้มเี ว็บไซต์ยอ่ ย คือ e-Procurement
(ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง) ทีเ่ ชือ่ มโยงโดยตรง (Quick Link) กับเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดู
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ภายในเว็บไซต์นี้ให้มีข้อมูล
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารจัดซื้อกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นปัจจุบันไว้ มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วยประกาศการจัดซือ้ จัดจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและ
ประกวดราคา ประกาศผลรายชือ่ ผูช้ นะการสอบราคา ประกวดราคาและ
การประมูล นอกจากการสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
ตามทีไ่ ด้เผยแพร่ไว้แล้ว ในกรณีผสู้ นใจทีจ่ ะเสนองานในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของธนาคาร สามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เพียงแต่แจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ธนาคาร
ก�ำหนด
4.3.1.2 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธนาคารและ
ข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารได้ ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร ดังนี้
ก) หน่วยงานที่มีอำ� นาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้ อ มู ล หรื อ เรี ย กเอกสาร
หลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�ำในฐานะพยานบุคคล
สามารถขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค�ำขอเปิดบัญชี รายการ
ทางบั ญ ชี ข องบั ญ ชี เ งิ น ฝาก ขอตรวจสอบข้ อ มู ล การฝาก-ถอนเงิ น
ขอทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
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ข) หน่วยงานและบุคคลทีไ่ ม่มอี ำ� นาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูล จะมีทั้งหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทัว่ ไป ส่วนใหญ่เป็นการร้องขอ
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้ เนือ่ งจากตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติว่า
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความควบคุม
ดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ หรือผูอ้ นื่ โดยปราศจากความยินยอม
เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้
4.3.2 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการ
ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทั่วถึง เชื่อถือได้ และทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
เป็นต้น ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำ� เสนอทางเว็บไซต์ของธนาคารทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้ โดยมีการด�ำเนินการ
ต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.3.2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน
- การน�ำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน
ภายในเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ ได้แก่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด
- การจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อสรุปอธิบายในเชิงวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส
- การจัดท�ำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้ง
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอืน่ ในรายงาน
ประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี
- คณะกรรมการธนาคารจั ด ให้ มี ร ายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยธนาคาร
เปิดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี
4.3.2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
- การเปิดเผยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร เช่ น การให้ ค วามเห็ น ชอบและสนั บ สนุ น ให้ ธ นาคาร
จั ด ท� ำ นโยบายด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร อาทิ
นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ นโยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และนโยบายการต่ อ ต้ า นการให้ สิ น บน
และคอร์รัปชัน เป็นต้น
- การจัดท�ำรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืน เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้
เผยแพร่นโยบายและรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร

- การเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ บทบาท หน้าที่
และวาระการด� ำรงต� ำแหน่ ง ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�ำหน้าที่ ประวัติ
การฝึกอบรมของกรรมการ ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี และบน
เว็บไซต์ของธนาคาร
- การเปิดเผยโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ธนาคาร ข้อมูล
การถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.3.2.3 การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเงินและ
ไม่เกี่ยวกับการเงิน
- การเปิดเผยนโยบายและจ�ำนวนค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อนภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและ
สมเหตุ ส มผล มี ค ณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ท�ำหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.3.3 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารจัดให้ทีม Finance Strategy ท�ำหน้าที่รับผิด
ชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ธนาคาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2562
ธนาคารโดยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบและ
ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่างๆ ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
(One-on-One Meeting & Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม
(Analyst Meeting & Fund Meeting)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
(Road Show)
รวม

้
จ�ำนวนครัง

62
8
3
73

ข้อมูลการติดต่อกับทีม Finance Strategy
โทรศัพท์: 		 0-2208-3668-9
โทรสาร:			 0-2256-8800
E-Mail:			 ir@ktb.co.th
ที่อยู่:			 บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชัน้ 6
				 เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
				 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ธนาคาร: เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์”

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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4.3.4 การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดรับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

ข่าวเผยแพร่ (Press Release)
การแถลงข่าว (Press Conference)
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview)

้
จ�ำนวนครัง

105
22
14
รวม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities
of the Board)

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มกี ารพิจารณาทบทวน
การน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
ธนาคาร ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั ง แล้ ว
ที่ ป ระชุ มเห็นชอบให้คงนโยบายในการด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติตาม
CG Code ทีม่ คี วามเหมาะสมมาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของธนาคารเพือ่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ทบทวนการด�ำเนินการของ
ธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละหลักปฏิบัติเพื่อให้
มัน่ ใจว่าผลการปฏิบัติ (Outcome) มีความเหมาะสม สรุปได้ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
1.1 คณะกรรมการธนาคารก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ธ นาคารมี
การบริหารจัดการที่ดี มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักใน
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทาง
การเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน
การด�ำเนินงานภาครัฐ มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการใน
ระดับชั้นน�ำ โดยได้อนุมัติทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินการดังนี้
แนวนโยบายจากแผนยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขา
สถาบันการเงิน
เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล�้ำใน
สังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน
โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
และให้บริการทางการเงิน
วิสัยทัศน์
Growing Together: มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพือ่ สนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า สร้างคุณภาพ
ที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่
ผู้ถือหุ้น
พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน
(1) พนักงาน: ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
ระบบงาน
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(2) ลูกค้า: ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
(3) สังคม: ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(4) ผู้ถือหุ้น: สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
1.2 ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการ
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และติดตามดูแลให้มีการน�ำ
แผนยุทธศาสตร์ธนาคารไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและสามารถสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อจะให้ส�ำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการ
ด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ดูแลการสือ่ สารและการเปิดเผยข้อมูล
ของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�ำนึกที่
จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง
และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบตามช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อการติดตามประเมินผล โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมถึงยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจน
มีนโยบายให้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร ให้ได้รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และน�ำไปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและ
ผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือ่ สัตย์
สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการทั้ง
หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร
มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไข
และข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารได้
อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการธนาคารทีร่ ะบุอำ� นาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารตลอดจนบทบาทหน้ า ที่ ข องประธาน
กรรมการธนาคาร เพือ่ ใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการธนาคาร
ทุกคน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
และให้มกี ารทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้ เ ห็ น ชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่เกิน 3 แห่ง
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(2) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3
กลุ่มธุรกิจ
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
(นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)
2. การประชุมคณะกรรมการธนาคารและองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมี
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการธนาคารทัง้ หมด กรรมการ
ธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงเพราะ
เหตุ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ถึ ง คราวออกตามวาระ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เป็นมติของที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะที่
คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในทีป่ ระชุมควรมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
1.4 คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึง
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศ
ในการด�ำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเป็น
ครั้งแรกในปี 2545 และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยธนาคาร
ได้ เ ผยแพร่ น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
1.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศใช้คู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาตั้งแต่ปี 2541 และได้มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและมีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของ Industry Code of Conduct ของ
สมาคมธนาคารไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของธนาคารประพฤติตนให้อยูใ่ นกฎระเบียบ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่ใช้เพียง
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณนี้เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการ
มีความเข้าใจและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย โดยก�ำหนดให้
เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาทุกคน ทุกระดับ ในการติดตามดูแลให้มกี าร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน ทั้งนี้
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 9 หมวดครอบคลุม 3
หลักการใหญ่ทธี่ นาคารยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจเสมอมา ได้แก่ ความซือ่ สัตย์
ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ (Fairness) และ
การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Responsible to Stakeholders) ดังนี้
(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื่อสัตย์
ส่วนตน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ
การทุจริต การบริจาคการกุศล การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อ
สังคม การดูแลสิง่ แวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเคารพสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาท
ด้านการบริหาร บทบาทด้านการก�ำกับดูแล และการท�ำธุรกรรมกับธนาคาร
(3) มาตรฐานการให้บริการ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐาน
ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขการให้บริการ ข้อก�ำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับการให้
บริการ และมาตรฐานการทวงถามหนี้
(4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความหลากหลาย
ในการจ้างงาน ความเสมอภาคในการท�ำงาน ความมีเกียรติในการ
ปฏิบัติงาน สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแล
ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า การด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการตลาด
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การใช้ขอ้ มูล
ภายในและการปิดกั้นข้อมูล กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล หลักเลี่ยง
ความขัดแย้ง และการรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ
(7) การจัดการข้อมูล
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการ
ข้อมูลที่เป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
(8) การก�ำกับดูแลโดยรวม
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ วัฒนธรรม
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระบบแจ้งเบาะแสภายใน
(9) การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การผูกขาด
ทางการค้า การระงับข้อพิพาทภายใน และการระงับข้อพิพาทภายนอก
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยใน
การทบทวน ได้ด�ำเนินกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการพิจารณาด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบรอบด้านทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกในทุกมิติ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงความพร้อม ความช�ำนาญ และ
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร ผลส�ำรวจความต้องการ
และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำ� คัญ รวมถึงผลส�ำรวจทัศนคติ
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ของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน เป็นต้น
2.2 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีกระบวนการ
ช่องทางการมีสว่ นร่วม หรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียกับ
ธนาคารที่ชัดเจน มีการก�ำหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีการก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยธนาคารได้กำ� หนดเรื่องต่างๆ นี้ไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร และได้เปิดเผยการปฏิบัติไว้ในหัวข้อ
การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 147-151 อาทิ หลักการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนซึ่งมีการระบุช่องทางด�ำเนินการไว้
อย่างชัดเจน เป็นต้น
2.3 ธนาคารมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�ำการใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีกระบวนการส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในการสาน
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและร่วมเสริมสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับ
กิจการ สรุปได้ดังนี้
2.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมี น โยบายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ
กฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง
หลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ
สายธุรกิจ และในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคารด�ำเนินกิจการ ธนาคารเคารพใน
การปกป้องรักษารวมถึงไม่เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ
2.3.2 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
ความลับทางการค้า และผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยในการใช้เผยแพร่
หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน
จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น
ของธนาคารด้วย
2.3.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ธนาคารมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
และยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ ธนาคารก�ำหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน” และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และมีนโยบาย
ในการจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด (Whistle
Blowing) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ คนแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด รวมทัง้ ป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสนับสนุนให้
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึง
สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและได้ประกาศนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโดยได้รับ
ใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึง่ ธนาคารได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
กับโครงการ CAC และได้ผา่ นกระบวนการประเมินตนเองว่ามีการก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการ CAC ก�ำหนด โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC
และเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 และได้รับการรับรอง
รอบที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
หลักปฏิบัติ 3 เสริ มสร้ า งคณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
3.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคล
ซึ่ ง ผ่ า นกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทนตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญตาม
Skill Matrix ที่ก�ำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต โดยมีรายละเอียดกระบวนการสรรหาตามทีไ่ ด้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด หน้า 136-137 คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบด้วยคณะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย
1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 คน นอกจากนี้ กรรมการธนาคารทุกท่านยังได้
อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งท�ำให้ธนาคารมี
คณะกรรมการธนาคารทีเ่ ข้มแข็ง ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ได้ถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และตาม
ข้อบังคับข้อที่ 22 ที่ก�ำหนดให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของทั้งหมด
ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ�ำปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้
ธนาคารได้กำ� หนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมของกรรมการ โดย
ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมี
ความเหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพิจารณา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจง
เหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปัจจุบันมีกรรมการ
ธนาคารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน จ�ำนวน 1 ราย
ได้แก่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
3.2 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�ำนวน
12 อัตรา ซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 11 คน และมีต�ำแหน่ง
กรรมการว่างจ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา โดย
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน หรือมี
อัตราเท่ากับร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ ห้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิ ส ระของธนาคารซึ่ ง ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหั ว ข้ อ การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง
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กรรมการและผู้บริหารสูงสุด หน้า 137 และเป็นแนวทางเดียวกับ
หลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการอิสระ
มีวาระเท่ากับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารและด�ำรงต�ำแหน่งได้
ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน
3.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ กับ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้
โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
(check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกต
อื่นใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล
สิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
อันเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ยกระดับการท�ำงานของกรรมการอิสระโดย
ให้มีการด�ำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการ
อิสระที่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง รวมถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ พลเอกเทียนชัย รับพร
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการอิ ส ระ ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผย
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระไว้ในหัวข้อ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 92 และ หัวข้อการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารสูงสุด หน้า 137-139
3.4 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ โดยตามกฎบัตร
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผูน้ ำ� องค์กรได้
ท�ำหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น�ำใน
การผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทัง้ ความสามารถของ
กรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน ทีส่ ง่ ผลให้แผน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบ
ความส�ำเร็จ มีการติดตามการด�ำเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชดิ
และต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�ำคัญต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน เป็นก�ำลังส�ำคัญผลักดันนโยบาย
ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
การบริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคาร ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และบทบาทในด้านอื่นๆ โดยมี
รายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 84-85
3.5 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายให้การบริหารงาน ระบบงาน
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย และมีจริยธรรม และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดย
ไม่จำ� กัด จึงได้มกี ารแยกบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
ออกจากบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีการก�ำหนด
บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการธนาคารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
แนวปฏิบัติตาม CG Code หน้า 141
3.6 คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ จ�ำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสี่ ย ง คณะกรรมการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และ
คณะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น
โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งอาศัยความเป็นกลางในการวินจิ ฉัย ซึง่ ช่วยให้การ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียด บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี ทัง้ นี้ กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
ได้ก�ำหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นใน
แต่ละปี และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น โดยในปี 2562
ไม่มีกรรมการคนใดปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดดังกล่าว
3.7 ธนาคารก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการในบริษัทอื่นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.คุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกาศธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย อาทิ การก� ำ หนดให้ ก รรมการด� ำ รงต� ำ แหน่งใน
รัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และได้มีการเปิดเผยข้อมูล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อประวัติ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 21-27
3.8 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้มกี รอบและกลไก
ในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการแต่ละแห่ง โดยได้
เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 139-140
3.9 กฎบั ต รคณะกรรรมการธนาคารได้ ก�ำ หนดหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึ่งว่า ต้องจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ แบบประเมิน
ตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และ
น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงาน รวมถึงใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

157

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องเปิดเผย
การด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งปัจจุบันธนาคารยัง
ไม่มีการตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เนื่องจาก
ธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
ที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี
- การจัดท�ำแบบประเมิน มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ำกับ
ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ
- เปิ ด เผยการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำ
ทุกปี
- กระบวนการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การของ
คณะกรรมการธนาคารมีความเข้มงวดมากกว่าบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทัว่ ไป เพราะนอกจากคณะกรรมการ
ธนาคารจะมีการประเมินผลตนเองแล้ว ยังมีกระบวนการทีผ่ ลการด�ำเนินงาน
จะถูกประเมินโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ สคร. ซึ่งมีการด�ำเนินการ
ตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นประจ�ำทุกปี
โดยเป็นการประเมินผลการด�ำเนินงานรอบด้าน รวมถึงด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่งมีการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์วัดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก
ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย การก�ำหนดให้มีแผน
ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ การติดตามและทบทวน
ความเพียงพอของระบบงานที่สำ� คัญ การดูแลติดตามผลการด�ำเนินงาน
การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด การประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
การส่งเสริมการด�ำเนินงานด้าน CG และ CSR
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย
2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ปัจจุบนั ธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว คณะกรรมการ
ธนาคารจึงยังไม่มีการพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
ก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แต่อย่างใด
• การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลตนเองของ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปีละ
2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคมธันวาคมของแต่ละปี

กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ำกับก�ำหนด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) เลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคารจั ด ส่ ง
แบบประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารด�ำเนินการประเมิน
3) เลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคารรวบรวม
แบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
4) คณะกรรมการธนาคารน� ำ ผลการประเมิ น มา
วิ เ คราะห์ แ ละก� ำ หนดแนวทางพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) เลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคารส่ ง ผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารให้กระทรวงการคลังทราบ
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการธนาคาร จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบ และ Skill Metrix ของคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลฯ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร
รายบุคคล (ก ารประเมินตนเอง) และการประเมินผลของคณะกรรมการ
ธนาคารรายบุคคล (การประเมินกรรมการท่านอืน่ ) ซึง่ มีหวั ข้อการประเมิน
ดังนี้
ก. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (4) การสื่อสารของ
คณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
และ (6) การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม
ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.8 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมได้วา่ มีจำ� นวนกรรมการธนาคารทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการ
และมีกรรมการอิสระที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานก�ำกับ
ก�ำหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ช่วยศึกษาและกรองงานเฉพาะเรือ่ ง ซึง่ มาก
เพียงพอทีจ่ ะดูแลในเรือ่ งส�ำคัญให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบ
ข. การประเมิ น ผลของคณะกรรมการธนาคาร
รายบุคคล (การประเมินตนเอง) มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรูค้ วามสามารถ (2) ความเป็นอิสระ (3) ความพร้อม
ในการปฏิบัติภารกิจ (4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ (6) การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.6 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้
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ความเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
ค. การประเมิ น ผลของคณะกรรมการธนาคาร
รายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) มีหัวข้อการประเมิน รวม 6 ด้าน
ได้แก่ (1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ (5) การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ และ (6) การมีวสิ ยั ทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.7 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงมีความเป็น
อิสระสูงในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ไม่มีการปฏิบัติ
ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร และไม่น�ำข้อมูล
ภายในไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
นอกจากนี้ ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ต้อง
ท�ำการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการธนาคารทราบด้วย
• การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสี่ ย ง คณะกรรมการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และ
คณะกรรมการอิสระ ปีละ 1 ครั้ง และแบ่งการประเมินออกเป็น
2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งคณะ และการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) เพือ่ เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำและทบทวนปรับปรุง
แบบประเมิ น ผลตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และแนวทาง
การด�ำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมิน
ผลให้คณะกรรมการชุดย่อยด�ำเนินการประเมิน
3) เลขานุ ก ารคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยรวบรวมแบบ
ประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อย
4) คณะกรรมการชุดย่อยน�ำผลประเมิน มาวิเคราะห์
และก�ำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
5) เลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคารรายงานผล
การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ รับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารใช้ผลการประเมินเป็นกรอบในการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบตั หิ น้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องกรรมการธนาคารเพื่ อ พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งาน รวมถึ ง
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
6. คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
7. คณะกรรมการอิสระ

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินทั้งคณะ

99.8
99.2
96.4
97.8
99.8
100.0
99.3

ประเมินตนเอง

99.0
97.7
99.4
95.7
98.8
99.2
96.8
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3.10 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้กรรมการ
แต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีล่ กั ษณะการประกอบ
ธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของธนาคาร
โดยทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
เพื่อน�ำเสนอให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร อาทิ
แผนธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนประเด็นกฎหมายส�ำคัญที่ควรทราบส�ำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบริษัท
จดทะเบียน โดยในปี 2562 ธนาคารได้มกี ารจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่
จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางแพตริเซีย มงคลวนิช และนางนิธมิ า เทพวนังกูร
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ธนาคารจัดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารจากทัว่ ประเทศรวมทัง้ สาขาต่างประเทศ มาร่วมสัมมนาเกีย่ วกับ
ยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อร่วมกันผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคาร ได้น�ำเสนอข้อมูลที่สำ� คัญดังนี้
1. ยุทธศาสตร์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
1.1 KTB’s Strategy
1.2 Credit Principles
2. ข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับกรรมการธนาคาร
2.1 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

2.2 แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ สมบั ติ
กรรมการธนาคาร (Yes & No)
2.3 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม ของกรรมการ
ธนาคาร
2.4 การแจ้ ง ข้ อ มู ล ของกรรมการธนาคารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.5 การถือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร
2.6 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย
3.11 คณะกรรมการธนาคารน� ำ ผลการวิ เ คราะห์
ผลการประเมินคณะกรรมการ รวมถึงแนวทางตามยุทธศาสตร์ธนาคาร
เพื่อก�ำหนดแนวทางในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และการพัฒนา
กรรมการเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดหลักสูตร
ตลอดจนกิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ค ณะกรรมการได้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และ
ด้านเทคโนโลยีที่ส�ำคัญเพื่อน�ำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเงิน
และการค้าใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่น มาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ในอนาคตได้
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• การเข้าอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกรรมการธนาคารจ�ำนวน 6 ท่าน ที่เข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

1.	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	Oxford Programme On Negotiation in Bangkok ปี 2562,
SAID Business School of Oxford University ประเทศอังกฤษ
3.	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

1.	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเจาะลึก (นมธจ.) ปี 2562
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

1.	หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562
สถาบันพระปกเกล้า
4. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562
สถาบันวิทยาการพลังงาน
5..	หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

4. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

1.	หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 10/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

1.	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4.	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

6. นางนิธิมา เทพวนังกูร

1.	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการทุกท่านได้ดังนี้
รายชื่อ

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

1.	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3.	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.	หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุน่ ที่ 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
5.	หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.	หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.	หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 29/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.	หลักสูตร Financial Markets and New Financial Instruments,
International Monetary Fund Institute
10.	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
11.	Oxford Programme On Negotiation in Bangkok ปี 2562,
SAID Business School of Oxford University ประเทศอังกฤษ
12. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

1.	หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

3. นายวิชัย อัศรัสกร

1.	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
4. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
6. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
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รายชื่อ

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

1.	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2. 	หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. 	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. 	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. 	หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of DigitalTransformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
8. 	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเจาะลึก (นมธจ.) ปี 2562
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์

1.	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2. 	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. 	หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
5. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน
6. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. 	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
8. 	หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544
สถาบันพระปกเกล้า
9. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center

กิตยารักษ์
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รายชื่อ

6. นายธันวา

เลาหศิริวงศ์

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

1.	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2. 	หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. 	หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. 	หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. 	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. 	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. 	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. 	หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
11. IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
12. IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
13. 	หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (ปธส.) รุน่ ที่ 4/2559
กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
15. 	หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
16. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562
สถาบันวิทยาการพลังงาน
17. 	หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

7. พลเอก เทียนชัย รับพร

1.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
4. 	หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. 	หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
6. 	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. 	หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. 	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. 	หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47
วิทยาลัยการทัพบก
10. 	หลักสูตร Resource Management Introductory Course,
United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา
11. 	หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System Course,
United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา
12. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center

8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

1.	หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 10/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.	หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.	หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
7.	หลักสูตร In house Training Programs
ธนาคารซิตี้แบงค์
8. หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody
9. หลักสูตร Regional Workshop “Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio” by World Bank
10.	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
11.	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

9. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

1.	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program
สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
4. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. 	หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. 	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

10. นางนิธิมา เทพวนังกูร

1.	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.	หลักสูตร Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 18/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.	หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
8.	หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric Crotonville,
New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
9. 	หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย

11. นายผยง

1.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center

ศรีวณิช

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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3.12 เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมายและมี ป ระสบการณ์ ใ นงานด้ า น
เลขานุการบริษัท ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 93
3.13 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ธนาคารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการธนาคาร
มีนโยบายให้มกี ารพิจารณาก�ำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าไว้ตลอดทัง้ ปี
โดยในปี 2562 และปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายก�ำหนด
วันประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากนี้ ได้มอบหมาย
ให้ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคารจั ด ให้ มี ก� ำ หนดการและวาระ
มาตรฐานส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการทั้งปีไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี
โดยมีการเผยแพร่ก�ำหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง Intranet ของ
ธนาคาร และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�ำหนดการประชุมดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32/1. ก�ำหนดให้การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
มีการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาธนาคารยังไม่เคยมีการจัดประชมคณะกรรมการ
ธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ส�ำหรับรายละเอียดจ�ำนวนครั้งของ
การประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2562 ธนาคาร
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การประชุมคณะกรรมการ หน้า 93-94 ทั้งนี้
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระใด จะท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูล ให้ความเห็นและเสนอแนะ ก่อนน�ำเสนอประธานกรรมการเป็น
ผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และ
การบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีขึ้นด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ ให้สารสนเทศเพิม่ เติม ในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรง
ส�ำหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ตามข้อบังคับของ
ธนาคาร ข้อ 30. ก�ำหนดระยเวลาให้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้ง
การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และก� ำ หนดวั น ประชุ ม ให้ เ ร็ ว กว่ า นั้ น ก็ ไ ด้
โดยทีผ่ า่ นมา ธนาคารน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการได้ตามเวลาที่
ก�ำหนดทุกครั้ง
3.14 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีโอกาส
ทีจ่ ะประชุมระหว่างกันตามความจ�ำเป็นในรูปแบบองค์คณะ เพือ่ อภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยกฎบัตร
คณะกรรมการอิสระก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ครั้ง นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562
มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มฝี า่ ยจัดการจ�ำนวน 4 ครัง้ โดยได้แจ้งให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.15 ธนาคารได้มกี ารเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม

และเงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร เทียบเคียงได้
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 95-98
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
การบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
4.1 การก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยจิตส�ำนึกทีจ่ ะดูแล
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ แ ละระมั ด ระวั ง
โดยเฉพาะในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการอนุมัติ
ในประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานของธนาคาร
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี โดยใช้หลักความมีเหตุมีผล
และมีการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
อย่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี คณะกรรมการจะ
จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร และ
ในไตรมาสสุดท้ายจะจัดท�ำแผนธุรกิจธนาคารของปีถัดไป เพื่อส่งต่อให้
ฝ่ายจัดการน�ำไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานและทุกสาขา
ทั่วประเทศในการก�ำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันต่อไป
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (GRC: Governance
Risk & Compliance) ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล โดยต้องมีการวาง
กระบวนการบริหารและปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันและมีผู้รับผิดชอบใน
แต่ละขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ตัง้ แต่ระดับการวางแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/
แผนธุรกิจของธนาคารการก�ำหนดนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
เครื่องมือ กระบวนการและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติ
ตามแผนและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการติดตามรายงานผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของ
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมด้วย
4.2 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้ ค ณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการก�ำหนดความรู้ ทักษะ
ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสรรหาไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด หน้า 139
4.3 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ ว่า ก�ำกับดูแลให้มี
แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำ� เป็นต่อการขับเคลื่อน
องค์ ก รไปสู ่ เ ป้ า หมาย รวมทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็น
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ประจ�ำทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง มีระบบการก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง
ทีร่ อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน
ที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยธนาคารได้ เ ปิ ด เผยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสรรหาไว้ ใ นข้ อ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 139
• การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องใน
การบริหารและพัฒนาแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมี
การวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ (Critical Position) มีการเตรียมความพร้อม
รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะมาด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ ผู ้ จั ด การ เพื่ อ ใช้ ใ นการก� ำ หนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้า (Career Path Roadmap) และเพื่อให้ Succession Pool
สามารถสืบทอดต�ำหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหาร
ระดับต่างๆ
1. ระดับกรรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
โปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัครจากผู้บริหารภายใน และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่และมีวิสัยทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. ระดั บ สายงาน และกลุ ่ ม งาน ธนาคารมี ก าร
พิจารณาสรรหา คัดเลือกผูท้ มี่ คี วามเหมาะสม โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานทรั พ ยากรบุ ค คลและบรรษั ท ภิ บ าล และผู ้ บ ริ ห ารสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่ม Successor Pool กลุ่ม Talent Pool โดยเน้นการให้
ผูบ้ ริหารได้มโี อกาส หมุนเวียนงานไปปฏิบตั งิ านในด้านอืน่ ตามหลักการ
Mobility และ Diversity เพือ่ เรียนรูง้ านใหม่ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอผู้ที่จะมาทดแทนตามความเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ระดับฝ่ายงาน ธนาคารเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร โดยการจัดท�ำแผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) โดย
แต่ละหน่วยงานจะน�ำเสนอข้อมูลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
Successor ต่อผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้บริหารสายงาน เพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม รวมไปถึงได้มกี ารวางแผนพัฒนา
รายบุคคลทีช่ ดั เจน หลังจากนัน้ Successor จะเข้าสูก่ ระบวนการสรรหาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานที่ว่าง
4. ระดับส�ำนักงานเขต และส�ำนักงานธุรกิจ ธนาคาร
เตรียมความพร้อมของผู้จัดการส�ำนักงานเขต และผู้จัดการส�ำนักงาน
ธุรกิจ โดยด�ำเนินการในลักษณะ Successor Pool ซึ่งคณะกรรมการ
พนักงานของสายงานจะร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน

มีกระบวนการสอบข้อเขียน การประเมินเพื่อคัดสรร (Assessment Center)
ประเมิ น ความเหมาะสมและความพร้ อ มในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
จากผูบ้ งั คับบัญชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคัดเลือกในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม
ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต
โดยจะพิ จ ารณาทบทวนการด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ Successor Pool
ทุกปี ตามความเหมาะสม
5. ระดับสาขา ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ระดับผู้จัดการสาขา โดยด�ำเนินการในลักษณะ Successor Pool เช่นกัน
ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงานเครือข่ายฯ จะร่วมกันพิจารณา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน การประเมิน
เพื่อคัดสรร (Assessment Center) ประเมินความเหมาะสมความพร้อม
ในการด�ำรงต�ำแหน่งจากผูบ้ งั คับบัญชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคัดเลือก
ในจ�ำนวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจ
ในอนาคต โดยจะพิจารณาทบทวนการด�ำเนินการจัดท�ำ Successor Pool
ทุกปี ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารได้คัดสรรและสร้างกลุ่มพนักงาน
ที่มีศักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียนทุนของธนาคารและพนักงานกลุ่ม KTB
High Potential Employee เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารองค์กรในอนาคตต่อไป
4.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงพนักงานได้รับการ
การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน มีการก�ำหนดหน่วยงานหลักทีด่ แู ลรับผิดชอบ
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำ ท�ำการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผูบ้ ริหาร เพือ่ น�ำมาก�ำหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิติ อันจ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท�ำงาน การให้
ความรู้ใหม่กับพนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน
4.5 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
1) กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ การด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของธนาคารนัน้ สามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้อีกไม่เกิน 3 บริษัท
โดยไม่ทำ� ให้เสียการงานของธนาคารและต้องไม่นำ� เอาธนาคารหรือต�ำแหน่ง
ของตนในธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริ ษั ท อื่ น ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
2) กรณี พ นั ก งานต� ำ แหน่ ง อื่ น ๆ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบการพนักงานของธนาคาร
4.6 ธนาคารได้เปิดเผยเกีย่ วกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 101 ธนาคารมีการบริหาร
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และมีการวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม Balanced Scorecard
โดยปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ
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Performance Driven Organization (PDO) มีการพัฒนาระบบ
การบริหารผลการปฏิบตั งิ านผ่านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ตอบสนอง
กับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และเชื่อมโยงไปสู่การจ่าย
ผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับลักษณะงานและ
ความสามารถของฝ่ายจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ ธนาคาร
มีการก�ำหนดกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินผลงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผย
ไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 98
4.7 คณะกรรมการธนาคารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ธนาคาร พนักงาน
ทุกระดับมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจที่เหมาะสม ได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงธนาคารมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับรองรับการเกษียณ
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ
น�ำไปเป็นส่วนหนึง่ ในการทบทวนยุทธศาสตร์ธนาคาร การวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้
กิ จ การตามสภาพปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ่ เ สมอ โดยมี
รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ใน นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
หั ว ข้ อ ภาพรวมการด� ำ เนิ น งานของธนาคารและความคื บ หน้ า ของ
แผนงานในปี 2562 รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคาร รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า อาทิ
- ธนาคารให้การสนับสนุนการวางระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพือ่ ยกระดับการให้บริการต่างๆ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการ
ขอหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) และล่าสุดร่วมกับกรมบัญชีกลาง
น� ำ เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาใช้ ส� ำ หรั บ ออกหนั ง สื อ รั บ รองสิ น เชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบการประเมิน
คุณภาพแบบบูรณาการของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐ โดยในปี
2563 ผูป้ ระกอบการสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารกรุงไทยผ่านระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ได้ทันที โดยเป็น
ธนาคารแห่งแรกที่สามารถให้บริการดังกล่าว ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ลดระยะเวลาในการขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการลดภาระในการจัดเตรียม
เอกสาร และการยื่นเสนอราคา นอกจากบริการดังกล่าวจะได้ลดภาระ
ให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส
ของระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ช่วยผลักดันการใช้งบประมาณในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจสู่ฐานรากให้เร็วที่สุด
- การให้บริการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government) ระบบการรับช�ำระเงินกลางของ
บริการภาครัฐ เป็นระบบงานเบ็ดเสร็จส�ำหรับการรับและน�ำเงินส่งคลัง
ของหน่ ว ยงานรั ฐ ซึ่งครอบคลุมการท� ำธุรกรรมระหว่างภาครั ฐกั บ
ภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า

ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต โดยประชาชนและภาคธุรกิจ
ไม่จำ� เป็นต้องเดินทางมาติดต่อทีส่ ว่ นราชการด้วยตนเอง สามารถออกใบแจ้ง
การช�ำระเงินของหน่วยงานรัฐ ทางเว็บไซต์ www.epayment.cgd.go.th
และน�ำไปช�ำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อช�ำระเงินส�ำเร็จแล้วจะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการรับและน�ำส่งเงินจะเชื่อมโยง
เข้าระบบ GFMIS ทันที
- ขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งมั่นดูแล ลูกค้า ประชาชน
พนักงานและผู้ถือหุ้น ขยายบริการและผลิตภัณฑ์ผ่าน 5 Ecosystem
น�ำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้า
กลุ่มต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานรัฐด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน ผลักดันการวางโครงสร้างทางการเงินผ่านระบบดิจทิ ลั เดินหน้า
เป็น Open Banking โดยธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystem ซึง่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่
ประชาชน เป็ น กลไกในการผลั ก ดั น นโยบายส� ำ คั ญ ๆของประเทศ
กลุ่มการช�ำระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช�ำระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ทีต่ อบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุม่ การรักษาพยาบาล
และสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online
บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคูค่ า้ ด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน
พัฒนา University แอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล กลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�ำระเงินด้วย
QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�ำระเงินในรถโดยสาร ขสมก.
- การยึด Customer Centricity & Solutions หรือ
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดย
ค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segments น�ำ Data Analytics
มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และแก้ไข Pain Point ด้วยฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ของธนาคาร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และก�ำหนดกลยุทธ์
ที่เหมาะสม ทั้งลูกค้าในกลุ่ม sSME ลูกค้า Wealth ลูกค้ากลุ่มภาครัฐ
กลุ่มมนุษย์เงินเดือน ตลอดจนกลุ่มนักศึกษา
- ร่วมมือกับ SWIFT ซึ่งมีธนาคารสมาชิกกว่า 3,500
แห่งทั่วโลก พัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ SWIFT Global
Payment Innovation (SWIFT GPI) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยสูงสุดในการท�ำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศ พร้อมบริการ
ให้ค�ำปรึกษา โดยลูกค้าใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
รวมทัง้ แอปพลิเคชัน่ Krungthai NEXT และ Krungthai Corporate Online
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบปกติ
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบสถานะและข้อมูลรายการโอนเงินได้ทันทีตลอด
24 ชัว่ โมง ผ่าน Krungthai Contact Center 02-111-1111 ส�ำหรับลูกค้า
ภาครัฐและเอกชนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ที่ Krungthai
Corporate Online
5.2 คณะกรรมการธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้ตอ้ งมีการผสานประโยชน์ระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลเหมาะสม และได้กำ� หนดเป็นข้อปฏิบตั ิ
อยูใ่ นนโยบายการก�ำกับดูแลกิจกิจการทีค่ ณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ิ
ไว้ นอกจากนี้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ของธนาคาร
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เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดท�ำคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้
ธนาคารได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ในหัวข้อการ
ค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 147-151
5.3 คณะกรรมการธนาคารอนุมตั นิ โยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์
Growing Together ที่ มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
สร้างการบริการทีม่ คี ณุ ค่าเพือ่ สนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า
สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ท�ำหน้าที่เป็น
สถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับ
ประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้
ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่ง เช่น โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนโครงการชิมช้อปใช้ ตามวิสยั ทัศน์ Growing Together
ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1.ลูกค้า โดยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่มด้วย บริการทางการเงินที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต 2.ประชาชน โดยการน�ำ
นวัตกรรมมายกระดับการท�ำธุรกรรมการเงินของประชาชนไทย ผ่านเครือข่าย
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent)
3.พนักงาน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและคุณธรรม
4.ผู้ถือหุ้น โดยการมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการธนาคารตระหนักดีว่า ธนาคารเป็น
สถาบันการเงินชั้นน�ำขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้กำ� หนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ที่ดี เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารตามทิศทางและเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสีย่ ง
หน้า 115
6.2 คณะกรรมการธนาคารได้ ก� ำ หนดและทบทวน
นโยบาย/แนวทางและแผนงานระยะสั้ น ระยะยาว โดยได้ ก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาลระหว่างปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ตระหนักถึงความส�ำคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” โดยใช้
กระบวนการระเบิดจากข้างใน รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) พัฒนากลไกการป้องกัน ครอบคลุมถึงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตทัว่ ทัง้ องค์กร (Zero Tolerance) โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ปลูกจิตส�ำนึก

พนักงานให้มคี ณุ ธรรม ปฏิบตั งิ านตามกฏระเบียบ ป้องกันการกระท�ำผิด
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากความเสีย่ งต่างๆ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการภายใน
ธนาคาร จัดท�ำคู่มือป้องกันการรับสินบน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
ร่วมกิจกรรม Compliance Champion เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งได้ด�ำเนินนโยบาย No Gift Policy ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3
เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 กับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ร่วมเป็นคณะกรรมการในเครือข่าย Integrity and Transparency
Assessment รั ฐวิ ส าหกิ จ ตลอดจนเข้ า อบรมหลั ก สู ตรต่ า งๆ ซึ่ง
ในสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงจากสงครามการค้าและ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ต้องมีความรัดกุมและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการยึดถือหลักการ Zero Tolerance
เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจจากลูกค้าและ
ประชาชน
นอกจากนี้ ธนาคารได้ ป ระกาศนโยบายการต่ อ ต้ า น
การทุจริตและคอร์รปั ชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโดยได้รบั ใบประกาศ
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) ซึง่ ธนาคารได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั โครงการ
CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีการก�ำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
CAC ก�ำหนด โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC และ
เป็นสมาชิก CAC ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2554 และได้รบั การรับรองรอบทีส่ อง
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
6.3 คณะกรรมการธนาคารได้ อ นุ มั ติ น โยบายต่ อ ต้ า น
การรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุง เป็นระยะๆ เพือ่ ให้มี
ความเหมาะสมและทั น สมั ย สอดคล้ อ ง กั บ สถานการณ์ ต ่ า งๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้
สินบนและคอร์รปั ชัน ฉบับล่าสุด เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2562 โดยธนาคาร
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึง่ ผูท้ สี่ นใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยคลิกเข้าที่เมนู “เกี่ยวกับธนาคาร” เลือก
“การก�ำกับดูแลกิจการ” เลือก “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี และ
เลือก “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน”
6.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการ
ด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในเชิงรุก ก�ำหนดให้มีคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็น
เชิงป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคาร
ได้ออกคู่มือ (1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (3) การป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และ (4) การป้องกันการรับ การให้ สินบน และการทุจริต
คอร์รปั ชัน ซึง่ ได้ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารซึง่ ผูส้ นใจ
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้
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6.5 คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้
ผูใ้ ดทีพ่ บเห็นการกระท�ำผิดของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทุจริต
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับภายนอก
ต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้
สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร ผ่านทาง
อีเมล whistletruth@ktb.co.th ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะ
ถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการด�ำเนินการ
สอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หน้า 150-151
6.6 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญในการก�ำกับ
ดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและให้มีการด�ำเนินการ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 139-140
หลักปฏิบัติ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และ
การเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
7.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ส�ำคัญต่างๆ โดยธนาคารได้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 151 นอกจากนี้ ธนาคารได้มี
การจัดท�ำคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั แิ ละถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ทุกส่วน
งาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศใช้และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้
7.2 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้ธนาคาร มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์
หน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยน�ำส่งรายงานทางการเงิน
ทัง้ รายไตรมาส และรายปีตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาทีก่ ำ� หนด และ
เผยแพร่ทงั้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารให้
ความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ ทั้งนี้ งบการเงินของธนาคารได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชี และไม่เคยมีประวัติถูกส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคย
น�ำส่งรายงานทางการเงินล่าช้า
7.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคาร มีการจัดท�ำ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกีย่ ว
กั บ ฐานะการเงิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ
ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

7.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท�ำ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจ�ำทุกปี
โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี และรายงานประจ� ำ ปี ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ ผ ่ า นระบบ
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
7.5 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท�ำ
รายงานความยัง่ ยืน โดยธนาคารได้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืน เพือ่ เปิดเผย
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี
2549 จนถึงปัจจุบัน โดยรายงานความยั่งยืนฉบับปี 2560 เป็นปีแรกที่
ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards
มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานของธนาคารในระดับ
Core ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของธนาคาร โดยธนาคาร
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้
7.6 ธนาคารจัดให้ทมี Finance Strategy ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการให้บริการและเผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลความเคลือ่ นไหวของธนาคาร
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียด
ไว้ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
หน้า 152
7.7 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการเปิดเผย
ข้อมูลตามที่กฎมายก�ำหนด และในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วย
ความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคาร
ได้มีการจัดท�ำคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยประกาศใช้
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
ได้
7.8 เอกสารทุ ก ประเภทที่ ธ นาคารได้ น� ำ ส่ ง ผ่ า นระบบ
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
จะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วยทุกครั้ง
7.9 เว็บไซต์ของธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อาทิ วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ และค่ า นิ ย มองค์ ก ร ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ รายชื่ อ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร งบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน ทัง้ ฉบับปัจจุบนั และของปีกอ่ นหน้า แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้
ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ ธ นาคารน� ำ เสนอต่ อ นั ก วิ เ คราะห์ ห รื อ
สื่อต่างๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในค�ำอธิบายของ
หลักปฏิบัติ 7.6 ของ CG Code
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
ธนาคารได้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 8 ไว้แล้วใน
หั ว ข้ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น หน้ า 144 และข้ อ การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างเท่าเทียมกัน หน้า 146
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ

นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ
ของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังนี้
รายละเอียดเงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
31 ธันวาคม  2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทย่อย
บจ. กรุงไทยกฎหมาย
บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ

เงินให้
สินเชื่อ

31 ธันวาคม  2562

ภาระผูกพั น

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระผูกพั น

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

9.00

0.96

8.45

0.56

100.00
100.00

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

2,356.11
0.03
9,825.38

4.55
0.98

2,088.64
0.06
3,693.43

4.55
0.89

100.00
100.00
100.00
100.00

บมจ. บัตรกรุงไทย

3,190.59

0.50

3,490.56

0.50

49.10

-

-

-

-

24.95
24.95

0.55
2,000.12

1.80

0.59
5,738.65

5.00
2.09

45.00
49.00

0.58

-

605.53

-

50.00

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

-

0.85

-

0.85

50.00

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)

-

-

-

-

19.82
22.17

บจ. เคทีซี นาโน
บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ)
บริษัทร่วม
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (1)

(1)

เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก้

หน่วย : ล้านบาท

กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

นายนิรุฒ
นายพูลพัฒน์
นายชาญชัย
นายธวัชชัย
นางประราลี
นายชาญชัย
นางประราลี
นายพิชิต
-

มณีพันธ์
ศรีเปล่ง
สินศุภรัตน์
ชีวานนท์

นายนิรุฒ
นายปฏิเวช
นายเอกชัย
นายธวัชชัย
นายพูลพัฒน์
นายวีระพงศ์
นายรวินทร์
นายเทิดชัย
นางประราลี
นายรวินทร์
นายผยง
นายธวัชชัย

มณีพันธ์
สันตะวานนท์
เตชะวิริยะกุล
ชีวานนท์
ศรีเปล่ง
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
บุญญานุสาสน์
วิรุฬห์พานิช
รัตน์ประสาทพร
บุญญานุสาสน์
ศรีวณิช
ชีวานนท์

รัตน์ประสาทพร
สินศุภรัตน์
รัตน์ประสาทพร
จงสฤษดิ์หวัง
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม  2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้
สินเชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอื่นๆ
(บริษัทที่ธนาคารถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
บมจ. ทิพยประกันภัย
0.48
บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี
บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (2)
8,949.19
กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
ก้าวไกลไปด้วยกัน 1
กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
ก้าวไกลไปด้วยกัน 2

ภาระผูกพั น

31 ธันวาคม  2562
เงินให้
สินเชื่อ

ภาระผูกพั น

กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

20.89
0.67
0.29
-

0.52
8,490.44
-

19.04
0.67
0.29
-

10.00
10.00
10.00
12.42
16.09
30.51
40.49
88.11

นายสุรธันว์
นายเอกชัย
นายพิชิต

คงทน
เตชะวิริยะกุล

-

-

-

85.84

นายพิชิต

จงสฤษดิ์หวัง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)
บมจ. การบินไทย (3)
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ปตท.

10.95
3,850.00
-

333.47
44.67

3,510.52
2,750.00
5,001.29

11.00

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (3)
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
บจ. พาเนล พลัส
บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ดุสิตธานี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (3)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บมจ. ทีพีบีไอ
บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (3)

0.03
0.02
3,005.00
0.35
97.93
14,245.74
17,509.00
162.69
0.03

80.48
11,153.13
22.82
-

0.02
0.01
3,005.09
0.19
90.62
662.00
12,208.91
18,855.15
255.63
0.02

80.48
4,090.23
35.07
-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
(มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน)
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (3)

5,970.48

533.63

6,867.87

1,227.63

(2)
(3)

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

จงสฤษดิ์หวัง

- นายเอกนิติ
นิตทิ ณั ฑ์ประภาศ
- นายเอกนิติ
นิตทิ ณั ฑ์ประภาศ
- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายวิชัย
อัศรัสกร
- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
- นายวิชัย
อัศรัสกร
- นายวิชัย
อัศรัสกร
- ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- นายดิสทัต
โหตระกิตย์
- นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
- นายธันวา
เลาหศิรวิ งศ์
- นายสมชัย
บุญน�ำศิริ

5.21

นายวีระพงศ์

ธนาคารได้แสดงรายการเงินให้กู้ยืมและภาระผูกพันของ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เนื่องจากธนาคารได้ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่ปี 2561
ในปี 2562 ไม่ใช่บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
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รายละเอียดเงินรับฝาก และรายได้และค่าใช้จ่ายของธนาคารจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทย่อย
เงินรับฝาก
บริษัทร่วม
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

3,547

2,898

2,786

3,321

473
15
959
6,820

252
14

946
6,828

21

93

181
2,558
257

162
2,410
226

2. นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ก�ำหนดให้ใช้ราคาตลาด
หรือราคายุติธรรมในการท�ำธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้นมีกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ำกับก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะถือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
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3. ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2562
เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร และ
รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับรายการที่ธนาคาร
กระท�ำกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่เกิดขึ้นนั้น มีความจ�ำเป็นเพื่อการด�ำเนินธุรกิจและสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้พิจารณารายการระหว่างกันของธนาคาร

หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ธนาคารหรือบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะ
ธุรกิจทัว่ ไป ซึง่ ธนาคารได้รบั และจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดหรือราคา
ยุตธิ รรม รวมทัง้ ธนาคารได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ำกับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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4. มาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากการท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยในขัน้ ตอน
อนุมัติการท�ำรายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซือ่ สัตย์ สุจริต สมเหตุสมผล มีความเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ
และหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้
ว่าการท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดของสถาบันก�ำกับ ธนาคารได้มอบหมายให้
“กลุ่มก�ำกับงานกฎเกณฑ์ สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย”
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ำกับก�ำหนด
ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใด
ทีส่ ถาบันก�ำกับก�ำหนดหรือธนาคารมีระเบียบปฏิบตั วิ า่ การท�ำรายการนัน้
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการธนาคารในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้ ดังนี้

1. กรรมการต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ห รื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการระหว่ า งกั น
ตามข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย
2. ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ และกรณี ที่ มี ก ารท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

3. การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการ
ที่กรรมการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้อง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ธนาคารด้ ว ยมติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ โดยไม่ มี
กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย
และเพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ต้องก�ำหนดราคาและเงือ่ นไข
ต่างๆ ตามการค้าปกติของธนาคาร และ
ปฏิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป

5. น
 โยบายหรือแนวโน้มการท� ำรายการระหว่างกั น
ในอนาคต

การท�ำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตของ
ธนาคารหรือบริษทั ย่อย มีความเป็นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ ตามการด�ำเนินธุรกิจ
ทัว่ ไป หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการทีจ่ ะกระท�ำนัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยการท�ำรายการเหล่านั้นจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของสถาบันก�ำกับและมาตรการทีธ่ นาคารได้กำ� หนด
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการเป็นวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน

นอกจากนี้ การท�ำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในอนาคต ธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการ
กับลูกค้าทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างไปจากที่ธุรกิจทั่วไป
หรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึงกระท�ำ ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับ
จากการท�ำรายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และ
ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกันหรือ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเหล่านัน้ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันก�ำกับ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

ให้ความรู้
ด้านการเงิน

พั ฒนาระบบ
E-Learning
ใน 11 โรงเรียน

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยยึ ด มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สนับสนุน

สิ่งแวดล้อม เพื่ อน�ำไปสู่การพั ฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Digital SMEs

ตามพั นธกิ จของธนาคาร โดยธนาคารได้ ก� ำหนดนโยบายก� ำกั บดู แ ลกิ จการที่ ดี
ั ชัน เพื่ อเป็นแนวทางด�ำเนินงาน
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ที่ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ (Zero Tolerance)

ในปี 2562 ธนาคารได้ด�ำเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
เพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial
Literacy) และเทคโนโลยีด้านการเงิน Digital Literacy เพื่อให้ชุมชน
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ทันสมัย เป็นการสร้างโอกาสใหม่
ในการด�ำเนินธุรกิจของชุมชน
นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยได้ดำ� เนินโครงการ Krungthai
Young Enterprise ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมุ่งสนับสนุน Digital SMEs
ของประเทศไทยให้มีโอกาสได้เติบโตต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางนโยบายประเทศไทย 4.0 ทีม่ งุ่ สร้างเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้ การวางแผนธุรกิจ และเวทีการแข่งขัน
ในส่วนของเรื่องการศึกษาที่จะเป็นพื้นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนั้น ธนาคารได้ด�ำเนิน
โครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อพัฒนาการศึกษา
โดยได้ร่วมมือกับกิจการเพื่อสังคม Learn Education อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ด้วยระบบ E-Learning ใน 11 โรงเรียน และโครงการ
กรุงไทยสานฝันสูบ่ ณั ฑิต ทีใ่ ห้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย

ธนาคารได้ก�ำหนดชุมชนศักยภาพเป็นชุมชนที่มีความส�ำคัญต่อ
องค์กร ด้วยการใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร ด�ำเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนในมิตติ า่ งๆ โดยพิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร และความสามารถพิเศษขององค์กรที่ธนาคารเข้าใจลูกค้า
ต่างจังหวัด และลูกค้าภาครัฐ โดยในปี 2562 ธนาคารได้ดำ� เนินโครงการ
กรุงไทยรักชุมชน เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของประชาชนในด้านต่างๆ
ประกอบด้วย การบริการจัดการ สินค้าชุมชนและการบริการ การท่องเทีย่ ว
การตลาด ศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
ผ่านการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Development Report)
ตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ Standard (Global Reporting
Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับแนวทาง
การรายงานข้อมูลตามแบบ 56-1 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน
ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานทัง้ หมดของธนาคาร สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนา
องค์กรไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ส�ำหรับรายละเอียดในการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของธนาคาร โดยคลิ ก เข้ า ที่ เ มนู “รายงานความยั่ ง ยื น ” เลื อ ก
“รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562”
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ธนาคารได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย
อย่างใกล้ชดิ และจะประสานงานกับบริษทั ย่อยกรณีทอี่ าจมีการด�ำเนินการ
หรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
เพือ่ สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษทั ด�ำเนินการแก้ไข พร้อมทัง้ รายงาน
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการแก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรก็ตาม
ในปีทผี่ า่ นมา ไม่พบเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร
แนวทางปฏิบต
ั เิ พิ่มเติมเกีย
่ วกับการป้องกันการมีสว่ นเกีย
่ วข้อง
กับการคอร์รป
ั ชัน

คณะกรรมการธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการต่อต้าน
การทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และมุง่ หมายให้พนักงานของธนาคารปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชันเป็นส�ำคัญ
โดยในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้าน
การให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน เป็น “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและ
คอร์รปั ชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)” เพือ่ ให้ครอบคลุมถึง
การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริต และสิ่งส�ำคัญ
ประการหนึง่ คือ คณะกรรมการธนาคารมุง่ ผลักดันให้พนักงานตระหนักรู้
ถึงการป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชันอันจะน�ำมาสู่การสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีภายในธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ไ ด้
มอบหมายให้สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายจัดท�ำระเบียบปฏิบตั งิ าน
ว่าด้วยการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อก�ำหนดแนวทาง
ในการจัดท�ำมาตรการควบคุมภายในธนาคารเพื่อป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่รัฐและให้สอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
ส�ำหรับระเบียบปฏิบัติงานนั้น ธนาคารได้มีการประกาศใช้ระเบียบ
การป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
พนักงานของธนาคารสามารถน�ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันเป็นการวางมาตรการ
เชิงป้องกันที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการจัดท�ำมาตรการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันการให้สนิ บนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญไว้ว่า การให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เป็นการให้
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวนี้
ระเบี ย บฯ ดั ง กล่ า วได้ ก� ำ หนดกระบวนการป้ อ งกั น การให้ สิ น บน
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างเป็นเอกภาพ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะต้องมีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ถงึ ความเสีย่ งในการให้สนิ บนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เมือ่ สามารถ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว ส�ำหรับประเด็นความเสี่ยง
ที่มีนัยส�ำคัญ ธนาคารจะมีการจัดท�ำมาตรการเชิงป้องกันและแก้ไข
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารต่อไป ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป

2) กระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการควบคุมภายในฯ
ของธนาคาร โดยการตรวจสอบและประเมินผลมาตรการควบคุมภายใน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การให้ สิ น บนเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น อาจพิ จ ารณาจาก
ผลการตรวจสอบภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึ ง กฎเกณฑ์
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ภายนอก ประกอบกั บ รู ป แบบ
การประกอบธุรกิจของธนาคารโดยจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผล
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอ
ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล เพื่อน�ำมาพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง มาตรการป้ อ งกั น การให้ สิ น บนเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี เมื่อได้ดำ� เนินการตรวจสอบและประเมินมาตรการ
ป้ อ งกั น การให้ สิ น บนแล้ ว จะต้ อ งรายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบต่อไป
3) กระบวนการทบทวนมาตรการควบคุมภายในฯ ของธนาคาร
จะต้ อ งมี ก ารทบทวนมาตรการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น การให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
4) การสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
ของธนาคารและบริษทั ในเครือธนาคารเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล
CLMG POST ในคอลัมน์ Anti Bribery and Corruption ในรูปแบบ
บทความอย่างสั้นเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน
อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน
การรับ-การให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ ข้าข่ายเป็นการคอร์รปั ชัน”
ให้แก่พนักงานทั้งส�ำนักงานใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนบุคลากรของบริษัทในเครือธนาคาร
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ในปี 2562 ธนาคารได้มกี ารยกระดับมาตรการป้องกันการคอร์รปั ชัน
โดยได้มกี ารก�ำหนดเป็นนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน
(Anti Bribery and Corruption Policy) เพื่อให้ครอบคลุมถึงการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งการรับหรือการให้สินบน ซึ่งถือเป็นการทุจริต
ภายในองค์กรที่ผิดกฎหมายและธนาคารไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิง
(Zero Tolerance) โดยนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคารไว้
ในเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร โดยคลิ ก เข้ า ที่ เ มนู “ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ”
เลือก ”นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” และเลือก “นโยบายต่อต้าน
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน”
นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและ
คอร์รัปชัน (Anti Bribery and Corruption Policy) แล้ว ธนาคารยัง
ปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายส�ำคัญของ
ประเทศ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ “เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคณุ ธรรม เพือ่ มุง่ สู่
การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และการด�ำเนินโครงการกรุงไทย
คุณธรรม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลีย่ นแนวทางการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน
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แนวทางการด�ำเนินงาน
ด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
การให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) นับเป็น
แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจธนาคารที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (Environment Social & Governance:
ESG) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลส�ำเร็จได้ อันจะน�ำไปสู่การ
ด�ำเนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดย
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเติบโตในระยะยาวมากกว่าการได้รับ
ผลตอบแทนในระยะสั้น
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานด้าน Responsible Lending ของ
ธนาคาร สามารถสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้
จะก�ำหนด Responsible Lending Strategy โดย
ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG
ทีย่ ดึ หลักการว่าจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบ หรือ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
หรือจากลูกค้าของธนาคาร และจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็น
ด้าน ESG นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนดด้วย เนื่องจากในบางเรื่อง
ไม่ ไ ด้ มี ม าตรการทางกฎหมายรองรั บ รวมทั้ ง อาจมี ก ารก� ำ หนด
อุตสาหกรรมทีธ่ นาคารจะมุง่ เน้นหรือส่งเสริมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการ
ด้าน ESG ด้วย
1. ด้านนโยบาย

ESG
G

2. ด้านการปฏิบต
ั ิ จะปฏิบต
ั ติ าม Responsible Lending Strategy

นโยบายสินเชื่อ และกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด

ธรรมาภิ บ าล
Governance

S
สั ง คม
Social

E
สิ่ ง แวดล้ อ ม

Environment

3. ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ไว้ในรายงานประจ�ำปี รายงานความยัง่ ยืนหรือเว็บไซต์ของธนาคาร โดย
ข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะเปิดเผย อาทิ Commitment ของคณะกรรมการธนาคาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทีจ่ ะสนับสนุนการด�ำเนินการตาม Sustainable
Banking Guidelines รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและ
ขัน้ ตอนการให้สนิ เชือ่ ทีค่ ำ� นึงถึง ESG นอกจากนี้ จะสือ่ สาร Responsible
Strategy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ ส�ำหรับ
การสื่อสารภายในจะเน้นเรื่องการให้ความรู้ทั้งระดับผู้บริหารและ
พนักงานในวงกว้างเกีย่ วกับแนวคิดด้าน ESG และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารที่
Krungthai.com โดยคลิกทีเ่ มนู “รายงานความยัง่ ยืน” เลือก “รายงาน
ความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2562”
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2562

1

2

	รางวัล TAB Digital Inclusive
Awards 2019

3

	รางวัล Best Bank
Website 2018

	รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award)

4

รางวัล
Thailand Sustainability
Investment 2019

รางวัลระดับประเทศ
1. รางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2019

ธนาคารได้รับรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019 จาก
Krungthai NEXT Application ได้รับการโหวตจากผู้พิการทางสายตาให้
เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
ได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับบุคคลทัว่ ไป จัดโดยสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย
2. รางวัล Best Bank Website 2018

ธนาคารได้รับรางวัล Website ที่มีการออกแบบ (Design) ใช้
งานง่าย (Ease of use) การเขียน (Copywriting) การโต้ตอบ/การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (Interactivity) เทคโนโลยี (Use of technology)
นวัตกรรม (Innovation) เนือ้ หา (Content) จากเวทีการประกวดส�ำหรับ
การพัฒนาเว็บไซต์ WebAwards จัดโดย Web Marketing Association
(WMA)

3. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)

ธนาคารได้ รั บ รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เ ด่ น ประเภทรางวั ล
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ในฐานะรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารบริหาร
จัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ
สากล ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 4 นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2559 จั ด โดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
4. รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019

ธนาคารได้รบั รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019
หรือหุ้นยั่งยืน จากการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึง่ เป็นทางเลือกส�ำหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการ
ลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5

6

รางวัล
Best Deal of the Year
5. รางวัล Best Deal of the Year

ธนาคารได้รบั รางวัล Best Deal of the Year ในฐานะทีธ่ นาคาร
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน
SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7

รางวัล Outstanding
Deal of the Year
Awards

	รางวัลเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Award 2562

6. รางวัล Outstanding Deal of the Year Awards

ธนาคารได้รับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรมทาง
การเงินในตลาดทุน (Deal of the Year Award) ในฐานะที่ธนาคารเป็น
ทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards
2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ Sustainability Disclosure
Award 2562

ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure
Award 2562 โดยมอบให้ กั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ จั ด ท� ำ รายงาน
ความยัง่ ยืน (Sustainability Report) เพือ่ เปิดเผยการด�ำเนินงานด้าน ESG
(Environmental, Social and Governance) ที่เนื้อหามีความสมบูรณ์
น่าเชื่อถือ และมีรูปแบบน�ำเสนอที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย จัดโดยจากสถาบันไทยพัฒน์
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รางวัลระดับนานาชาติ

8

8. รางวัล Best Social Impact Thailand 2019

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ e-tax Project โครงการ SMART
City และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยนิตยสาร Capital
Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ
รางวัล Best Social Impact
Thailand 2019

9

รางวัล
Best Laos Deal
รางวัล
Best Thailand Deal

10

9. รางวัล Best Thailand Deal และ Best Laos Deal

ธนาคารได้รบั รางวัลในฐานะผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิ ว เจอร์ ฟั น ด์ (“TFFIF”)
และ หุน้ กูบ้ ริษทั อีดแี อลเจนเนอเรชัน่ มหาชน (“EDL-GEN”) จากการประกวด FinanceAsia
Achievement Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia นิตยสารการเงิน
การลงทุนชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย
10.	ร างวัล The Asset Triple A Country Awards 2019 ประเภท
Infrastructure Fund IPO of the Year

ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
(TFFIF) จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
รางวัล The Asset Triple
A Country Awards 2019

11.	รางวัล Best Local Currency Bond Deal in Thailand 2019

ธนาคารได้รับรางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ประกัน ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่าการออกและเสนอ
ขายรวม 33,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสากล
จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย
12.	รางวัล Best Refinancing Deal in Southeast Asia 2019

ธนาคารได้รับรางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ประกัน ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่าการออกและเสนอขายรวม
53,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสากล จากการ
เป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี.้
1. นายวิชัย
อัศรัสกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทียนชัย รับพร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายสันติ ปริวสิ ทุ ธิ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร ซึง่ สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบกระทรวงการคลัง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดกระบวนการท�ำงานที่เป็นระบบในเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น Trusted Advisor และให้ธนาคารมีความโปร่งใส สรุปได้ดังนี้
• ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในที่เป็นระบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในตั้งแต่แรก โดยผลักดันให้เกิดการบริหาร
จัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานก�ำกับและบริหารความเสี่ยง ตามหลัก Governance,
Risk and Compliance เพือ่ สร้างกระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ใี ห้ธนาคาร มีการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานก�ำกับ พร้อมทัง้
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ในการส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• ให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง Risk Culture ผลักดันให้การด�ำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาล โดยขับเคลือ่ นผ่านโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน 1 ความยั่งยืน) เพื่อให้กรุงไทยคุณธรรมเป็นพื้นฐานส�ำคัญ น�ำไปสู่เป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai” และ
การด�ำเนินการตามนโยบาย Zero Internal Fraud โดยให้ดำ� เนินการกับพนักงานผู้กระท�ำทุจริตอย่างจริงจัง รวดเร็ว ไม่ว่าความเสียหายจะมีมูลค่า
มากน้อยเพียงใด ผู้ทุจริตต้องได้รับโทษทางวินัยและทางกฎหมาย
• ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สนับสนุนการตรวจสอบเชิงรุกแบบ Proactive Audit โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ ตรวจติดตามความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนถึงการน�ำระบบ Robotic Process Automation เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
ตรวจสอบ รวมทัง้ ยกระดับการป้องกัน แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านผิดพลาดในเชิงระบบ เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับธนาคาร
• พัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมที่มีความซับซ้อน
สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ Digital Banking และบรรลุผลการเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานรับตรวจ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีรายละเอียด
การเข้าประชุม ดังนี้
กรรมการตรวจสอบ		
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายวิชัย
อัศรัสกร			 14 (ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)
20
พลเอก เทียนชัย รับพร		
นางนิธิมา
เทพวนังกูร			 15 (ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ�ำปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร
และบริษทั ย่อย ร่วมกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือกับผูส้ อบบัญชีอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงิน
และรายงานทางการเงิน จัดท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานการบริหารความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง ผ่านสรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทัง้ ติดตามการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน
และการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาผลการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานก�ำกับ และผู้สอบบัญชีอย่าง
สม�ำ่ เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมทั้ง
สอบทานความถูกต้องของข้อมูลซึ่งใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ อนุมตั แิ ผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ�ำปี
คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา แผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดัชนีวัดผล
การปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขในประเด็นที่ส�ำคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและ
เป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอืน่ แบบไขว้) ตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และน�ำเสนอ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต
แนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของธนาคารและการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีมีความอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบัน

(นายวิชัย อัศรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ� ำ ปี 2562

184

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการในการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะธนาคาร และ
งบการเงินรวมของธนาคารและบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี โดยได้มกี ารก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำงบการเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพือ่ ให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง อีกทัง้ ได้ให้มกี ารรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตามก�ำหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่กำ� กับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมัน่ ใจได้วา่ งบการเงินของธนาคารดังกล่าวถูกต้องและเชือ่ ถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะธนาคาร รวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มธนาคารและธนาคารตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
เหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารใช้วิจารณญาณอย่างมากในการก�ำหนดสมมติฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการประมาณการ ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพย์
การกันเงินส�ำรอง และการน�ำมูลค่าหลักประกันไปใช้ในการกันเงินส�ำรองตามหลักเกณฑ์และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ผู้บริหารได้พิจารณากันเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้เกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า
ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย เงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะรายที่มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(Non-Performing Loans : NPLs) ในอนาคต หรือลูกหนีท้ มี่ โี อกาสเสียหายมากกว่าเงินส�ำรองทีก่ นั ตามหลักเกณฑ์ปกติ และเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ที่กันเป็นภาพรวมไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง รวมถึงลูกหนี้ที่ยังมิได้เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเสื่อมคุณภาพ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 69.40 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ
68.99 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นจ�ำนวนเงิน
135,227.78 ล้านบาท และ 126,731.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวนโยบาย
กันเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผู้บริหารต้องก�ำหนดปัจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพที่ใช้ในการพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย์ สมมติฐานและวิธีการ
ค�ำนวณการกันเงินส�ำรอง เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต
ความสามารถในการช�ำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ
ไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนโยบายการบัญชีส�ำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.8 และข้อ 6.7
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญโดยท�ำความเข้าใจและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมหลัก และทดสอบ
การควบคุม โดยมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้
• การระบุสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความสามารถในการช�ำระหนี้
• การก�ำกับดูแลเกีย่ วกับการกันเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ รวมถึงการประเมินใหม่อย่างต่อเนือ่ งโดยผูบ้ ริหารว่าแบบจ�ำลองและสมมติฐาน
ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณหนีส้ งสัยจะสูญมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเสีย่ งจากเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพในพอร์ตสินเชือ่ ของธนาคาร
และสถานการณ์ในปัจจุบัน
• กระบวนการสอบทานและการอนุมัติแบบจ�ำลอง สมมติฐานที่ใช้ในการค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญและผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ�ำลองที่ใช้ในการ
ค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ�ำลองดังกล่าว
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลที่น�ำเข้าในระบบ
• การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตั้งแต่การอนุมัติสินเชื่อ การบันทึกรายการ และการติดตามลูกหนี้
• การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบไปยังแบบจ�ำลองที่ใช้ในการค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำหรับลูกหนี้รายตัวที่เลือกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อการทดสอบการควบคุม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานกระบวนการให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ ทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลหลักเกีย่ วกับการให้สนิ เชือ่ ทีน่ ำ� เข้าในระบบ ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่
ใช้ในการระบุสถานการณ์ทเี่ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ ลูกหนีม้ แี นวโน้มจะเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพและทดสอบความถูกต้องของการค�ำนวณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของการส่งผ่านข้อมูลจากระบบงานด้านสินเชื่อไปยังข้อมูลที่แสดงอยู่ใน
รายการบัญชี
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ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารและของธนาคาร
ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มธนาคารและเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารและของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มธนาคารและของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มธนาคารหรือธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของธนาคารภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ ธนาคาร ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
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ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบาย
เรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายพรชัย จ�ำรูญพานิชย์กุล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวขนิษฐา ทัศนาพิทักษ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

68,433,721
338,770,589
67,350,100
55,811,418
395,227,970
30,945,612

68,878,125
372,513,779
33,595,200
36,229,566
223,332,594
16,834,298

68,361,786
338,273,821
67,350,100
55,811,462
395,174,162
10,830,013

68,661,544
371,763,700
33,595,200
36,231,033
223,228,712
10,697,855

2,090,343,082
5,159,595
2,095,502,677
(469,554)
(135,227,782)
(39,859)
1,959,765,482
133,241
32,182,562
24,200,896
3,900,228
8,164,563
3,487,317
23,842,421
3,012,216,120

2,025,130,041
5,424,063
2,030,554,104
(925,374)
(133,754,394)
1,895,874,336
208,030
35,983,101
26,501,196
3,943,802
5,127,961
3,837,229
16,343,974
2,739,203,191

2,006,349,261
4,568,822
2,010,918,083
(36,401)
(126,731,649)
(39,859)
1,884,110,174
133,241
32,175,895
22,293,897
1,398,367
5,697,176
3,193,301
23,554,727
2,908,358,122

1,948,747,872
4,877,860
1,953,625,732
(45,990)
(125,339,870)
1,828,239,872
208,030
35,912,796
24,592,840
994,705
2,666,690
3,627,623
15,760,774
2,656,181,374
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิทธิ 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
หุน้ สามัญ 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
หุน้ สามัญ 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

6.14
6.15

2,155,864,986
215,822,527
4,744,254
67,350,100
51,868,539
96,841,300
133,241
15,239,758
56,025,029
2,663,889,734

2,039,601,901
157,395,930
5,579,659
33,595,200
32,345,613
95,205,510
208,030
11,837,740
49,292,505
2,425,062,088

2,158,459,942
208,239,974
4,744,254
67,350,100
51,868,539
51,322,900
133,241
13,776,104
48,239,602
2,604,134,656

2,042,947,825
151,999,937
5,579,659
33,595,200
32,345,613
50,521,110
208,030
10,734,911
40,743,911
2,368,676,196

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

20,833,734
33,006,142

20,833,734
19,074,388

20,833,734
16,094,673

20,833,734
14,970,218

7,200,504
205,241,876
338,287,296
10,039,090
348,326,386
3,012,216,120

7,200,504
186,761,783
305,875,449
8,265,654
314,141,103
2,739,203,191

7,200,504
188,089,515
304,223,466

7,200,504
172,495,682
287,505,178

304,223,466
2,908,358,122

287,505,178
2,656,181,374

6.3
6.16
6.17
6.18
6.19

6.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจ� ำ ปี 2562

192

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

6.27
6.28

122,971,682
34,655,374
88,316,308
29,596,109
6,358,577
23,237,532
3,196,695
4,371,598
1,424,575
495,561
4,615,370
125,657,639

119,770,299
36,081,433
83,688,866
29,492,754
5,830,770
23,661,984
3,500,468
434,487
1,129,638
453,358
4,352,345
117,221,146

108,319,525
33,160,897
75,158,628
23,274,977
4,706,151
18,568,826
3,196,195
4,375,388
2,474,526
1,111,411
104,884,974

105,936,898
34,560,623
71,376,275
23,587,445
4,197,264
19,390,181
3,493,051
434,392
1,860,076
654,698
97,208,673

31,389,836
108,558
8,941,746
4,363,018
7,219,052
10,451,485
62,473,695
23,813,535
39,370,409
7,232,606
32,137,803

29,226,146
92,592
8,792,226
4,303,293
269,319
10,404,407
53,087,983
26,191,865
37,941,298
6,851,974
31,089,324

25,484,299
64,785
5,326,923
3,801,607
7,260,850
13,538,254
55,476,718
17,504,328
31,903,928
5,578,231
26,325,697

23,634,815
58,530
5,066,785
3,789,024
255,106
13,500,465
46,304,725
20,500,076
30,403,872
5,303,252
25,100,620

6.29
6.30
6.31

6.32
6.33

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
ส�ำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
6.34
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2562

1,585,753
(15,867)

218,971
(207,348)

1,605,929
(15,867)

210,190
(207,348)

12,823,440

(2,805,627)

-

-

(317,151)

(43,794)

(321,186)

(42,038)

(180,526)

(8,194)

(180,526)

(8,194)

(989,619)

1,121,945

(865,316)

1,063,450

234,029
13,140,059
45,277,862

(222,750)
(1,946,797)
29,142,527

209,168
432,202
26,757,899

(211,051)
805,009
25,905,629

29,284,042
2,853,761

28,491,290
2,598,034

26,325,697

25,100,620

42,451,458
2,826,404

26,543,796
2,598,731

26,757,899

25,905,629

2.09

2.04

1.88

1.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2561

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

107,479
(207,348)
(99,869)

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

6,719,698
(2,805,627)
3,914,071

ส่วนแบ่ง
ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

173,103,741
(8,529,602)
29,388,148
193,962,287

287,861,255
(8,529,602)
26,543,796
305,875,449

บริษัทใหญ่

6,357,688
(690,765)
2,598,731
8,265,654

294,218,943
(9,220,367)
29,142,527
314,141,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15,762
15,762
(115,736) 16,737,511 212,442,380 338,287,296 10,039,090 348,326,386

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการโอน
เปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน

(1,877)

ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

ก�ำไรสะสม

(99,869) 3,914,071 193,962,287 305,875,449 8,265,654 314,141,103
- (10,039,611) (10,039,611) (1,068,730) (11,108,341)
(15,867) 12,823,440 28,519,704 42,451,458 2,826,404 45,277,862
-

ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

644,353
(646,230)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
72,005,040 20,833,734 8,350,437 6,265,396
เงินปันผลจ่าย
6.21
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- (144,421) 1,268,602
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
646,230
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการที่
ธนาคารขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
72,005,040 20,833,734 8,206,016 8,180,228

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ� นาจ
รวมส่วนของ
ควบคุม

644,353
644,353

6.21

หมายเหตุ

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

หน่วย : พั นบาท

72,005,040 20,833,734 8,356,992 6,090,218
(6,555) 175,178
72,005,040 20,833,734 8,350,437 6,265,396

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6.21

6.21

หมายเหตุ

20,833,734
20,833,734

20,833,734
20,833,734

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

8,350,437
(144,421)
8,206,016

8,356,992
(6,555)
8,350,437
6,075,297
1,284,743
646,230
8,006,270

5,907,145
168,152
6,075,297
644,353
(646,230)
(1,877)

644,353
644,353

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส่วนเกิน (ต่�ำกว่า) ทุน ส่วนเกิน (ต่�ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

72,005,040
72,005,040

72,005,040
72,005,040

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

179,696,186
(10,039,611)
25,633,444
195,290,019

162,274,408
(8,529,602)
25,951,380
179,696,186

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(99,869)
(15,867)
(115,736)

107,479
(207,348)
(99,869)

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

ก�ำไรสะสม

287,505,178
(10,039,611)
26,757,899
304,223,466

270,129,151
(8,529,602)
25,905,629
287,505,178

รวม

หน่วย : พั นบาท

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ก�ำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อนื่
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
รายได้คา้ งรับอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561

39,370,409

37,941,298

31,903,928

30,403,872

2,763,549
23,813,535
(1,424,575)
20,378
(4,414,888)
(362,586)
7,219,052
43,290
156,039
(141,772)
5,381,188
2,353,957
679,662
(244,897)
75,212,341
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
(88,316,308)
รายได้เงินปันผล
(495,561)
เงินสดรับดอกเบีย้
123,037,526
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
(34,042,988)
เงินสดรับเงินปันผล
495,188
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(9,264,684)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน 66,625,514
สินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
33,612,438
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
(33,754,900)
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
(19,581,852)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
(25,709,953)
เงินให้สนิ เชือ่
(91,757,936)
ทรัพย์สนิ รอการขาย
1,447,826
สินทรัพย์อนื่
(9,057,339)

2,745,040
26,191,865
(1,129,638)
(44,080)
(425,630)
(74,932)
269,319
(8,856)
544,980
(93,267)
(695,569)
111,143
(477,558)
2,074,755
66,928,870
(83,688,866)
(453,358)
119,842,818
(35,454,554)
452,828
(6,281,035)
61,346,703

1,326,159
17,504,328
(2,702)
(4,414,888)
(362,586)
7,260,850
39,500
156,039
(133,895)
5,381,193
2,175,878
764,071
(389,683)
61,208,192
(75,158,628)
(2,474,526)
108,429,940
(32,515,693)
495,188
(7,481,420)
52,503,053

1,265,182
20,500,076
(35,572)
(425,630)
(74,932)
255,106
(8,761)
544,980
(88,861)
(695,553)
273,792
(556,000)
2,029,973
53,387,672
(71,376,275)
(1,860,076)
106,034,961
(34,016,197)
452,828
(4,716,969)
47,905,944

176,987,974
24,926,600
(2,396,168)
(14,929,216)
(106,479,458)
854,890
2,819,877

33,359,128
(33,754,900)
(19,580,429)
(25,709,953)
(77,472,456)
1,340,227
(9,352,780)

177,248,549
24,926,600
(2,388,518)
(14,926,206)
(97,747,211)
860,928
1,683,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์
หนีส้ นิ อืน่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

116,263,085
58,426,597
(835,405)
33,754,900
19,522,926
4,983,357
153,939,258

(31,272,780)
(71,295,465)
287,967
(24,926,604)
2,061,191
1,308,110
19,293,621

115,512,117
56,240,037
(835,405)
33,754,900
19,522,926
5,559,807
151,086,272

(30,646,187)
(67,066,811)
287,967
(24,926,604)
2,061,191
597,733
17,870,869

(291,294,598)
147,235,586
(2,197,552)
2,816,898
(523,940)
265,376
(117,500)
427,052
253,386
(949,398)
(2,925,920)
30,906
(146,979,704)

(150,051,299)
112,267,675
(2,503,804)
42,507,927
(363,133)
294,567
214,938
(678,611)
(1,268,953)
100,644
519,951

(291,941,198)
147,879,162
(1,181,324)
1,758,895
(523,940)
265,376
(144,945)
427,052
1,978,965
(585,824)
(2,152,332)
3,311
(144,216,802)

(150,701,899)
112,267,675
(973,828)
41,513,591
(363,133)
294,567
1,406,718
(264,394)
(612,329)
35,917
2,602,885

30,115,000
(26,394,750)
(10,034,812)
(4,799)
(1,068,730)
(7,388,091)
(15,867)
(444,404)
68,878,125
68,433,721

9,065,000
(24,145,600)
(8,525,397)
(4,205)
(690,765)
(24,300,967)
(207,348)
(4,694,743)
73,572,868
68,878,125

24,000,000
(21,113,750)
(10,034,812)
(4,799)
(7,153,361)
(15,867)
(299,758)
68,661,544
68,361,786

(16,410,000)
(8,525,397)
(4,205)
(24,939,602)
(207,348)
(4,673,196)
73,334,740
68,661,544

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2561

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุ
จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทยงจไทย
ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยและบริษัทย่อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และ
ในบางภูมิภาคหลักของโลก
2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินแสดงรายการตามข้อกาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ง
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทาขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่
2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารและงบการเงินของบริษัทย่อยที่ธนาคารมีอานาจควบคุม โดยได้ตัดรายการ
ระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระสาคัญระหว่างกันแล้ว จานวน 13 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด บริษัท
รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน) บริษัท เคทีซี นาโน จากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จากัด บริษัท เคทีซี พิโก
(ปทุมธานี) จากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จากัด และบริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จากัด
สัดส่วนการถือหุ้นและจานวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ ตามหมายเหตุ ข้อ 6.5
งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งหมด โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจั ด ทาขึ้ น จากงบการเงิ น ที่ เ ป็ น ฉบั บ ภาษาไทย ในกรณี ที่ มี เ นื้ อ ความขั ด แย้ ง กั น หรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริม
่ มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

ธนาคารได้นามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่า
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
* มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
(ปรับปรุง 2562)
* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่า
(ปรับปรุง 2562)
* การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
(ปรับปรุง 2562)
หน่วยงานต่างประเทศ
* การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้ สิน ทางการเงิ น ด้ วยตราสารทุ น
(ปรับปรุง 2562)
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมีข้อกาหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน รวมทั้ง การรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการตัดรายการ ตลอดจนหลักการบัญชีอนุพันธ์และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบั งคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้
1. การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ได้แบ่งการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ทั้งนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์
เผื่อขาย และ เงินลงทุนทั่วไปตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)

2. การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตาม TFRS 9 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่ายด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง TFRS 9 จะนามาใช้แทนนโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในปัจจุบัน
ที่รับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
3. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้ใ ช้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่อ งมือ ทางการเงิน
ในขณะที่ปัจจุบันธนาคารและบริษัทย่อยประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคต
ของลูก ค้า TFRS 9 กาหนดให้ใ ช้วิจ ารณญาณในการประเมิน ว่า การเปลี่ ย นแปลงของปัจ จั ย ทางเศรษฐกิจ มีผ ลกระทบต่ อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักเป็นเกณฑ์
รูปแบบใหม่ของการพิจารณาด้อยค่าจะถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินที่ไม่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุนดังนี้
- สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
- ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน (ก่อนหน้านี้การด้อยค่าถูกวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น)
ตาม TFRS 9 ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
การจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน 3 ขั้น (Three Stage Approach)
สินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทออกเป็น 3 ขั้น ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์ทางการเงินสามารถเปลี่ยนกลุ่ม
ตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อ
นับจากวันที่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกดังนี้
ขั้นที่ 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
สิน ทรัพ ย์ท างการเงินไม่มีการเพิ่ม ขึ้นอย่า งมีนัย สาคัญ ของความเสี่ยงด้า นเครดิตนับจากวันที่รับรู้
รายการเริ่มแรก (เช่น ไม่มีข้อบ่งชี้ของขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) สินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทอยู่ในขั้นที่ 1 เมื่อรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก (ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกาเนิด (POCI)) และมีการประมาณการของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความน่าจะเป็นของความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (PD) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือน (12 months ECL) สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาครบกาหนดน้อยกว่า 12 เดือน PD จะเป็นไปตาม
ระยะเวลาครบกาหนด ดอกเบี้ยรับคานวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (Gross Carrying Amount) โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ขั้นที่ 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินมีการเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัย สาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตนับจากวันที่ รั บ รู้
รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน (Lifetime ECL)
ในกาไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับคานวณเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 (Gross Carrying Amount)
ขั้นที่ 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
เมื่อ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาได้ว่าเกิดการด้อยค่า
ด้านเครดิต (Credit - Impaired) ดอกเบี้ยรับคานวณจากราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน (Amortized Cost) โดยใช้
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ทางการเงินในขั้นนี้ โดยปกติมักจะมี
การพิจารณาเป็นแต่ละรายการ ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุจะถูกรับรู้สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
การวัดมูลค่าของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุน ด้านเครดิต ที่ค าดว่าจะเกิด ขึ้น เป็น การประมาณการความน่าจะเป็น ถ่วงน้าหนักของผลขาดทุน
ด้านเครดิตโดยวัดมูลค่าดังนี้
- สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินสด
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด
- สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลค่าตามส่วนต่างระหว่างราคาทุน
ตัดจาหน่าย และมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
- ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ วัดมูลค่าปัจจุบันของส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา
กับธนาคารกรณีภาระผูกพันถูกเบิกใช้ และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับในกรณีที่สินเชื่อถูกเบิกใช้
- สัญญาค้าประกันทางการเงิน วัดมูลค่าจากส่วนที่ต่ากว่าของประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่
ผู้ถือสัญญาและจานวนที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หากมีการเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินเดิม
ถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากปัญหาทางการเงินของผู้กู้ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาถึ งการตัดรายการ
และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าดังนี้
- หากการปรับโครงสร้างไม่ส่งผลให้ต้องตั ดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับ จากสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงเงื่ อ นไขจะรวมในการคานวณจานวนเงิ น สดที่ค าดว่า จะไ ม่ไ ด้ รั บ
จากสิน ทรัพ ย์เ ดิม มูล ค่าตามบัญ ชีขั้น ต้น ของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน จะถูก คานวณใหม่โ ดยจะใช้อัต ราดอกเบี้ย ที่แ ท้จ ริง เดิม
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
- หากการปรับ โครงสร้า งส่ง ผลทาให้ต้อ งตัด รายการสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน เดิม มูล ค่า ยุติธ รรมของ
สินทรัพย์ใหม่จะถือเป็นกระแสเงินสดล่าสุดจากสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่ตัดรายการ
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การด้อยค่าด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (ขั้นที่ 3)
สินทรัพย์ทางการเงิ นถูกพิจารณาการด้อยค่าด้านเครดิตทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทาบ่อยขึ้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่ต้องทาการประเมิน โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึงการค้างชาระ
เกิน กว่า 90 วัน ในภาระสินเชื่อที่มีสาระสาคัญ ข้อ บ่งชี้ว่าผู้กู้กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัย สาคัญ การล้มละลาย
การผิดสัญญา หรือ การปรับโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ เป็นต้น
สินทรัพย์ที่อยู่ในขั้นที่ 3 จะโอนกลับไปขั้นที่ 2 ก็ต่อเมื่อ ณ วันที่รายงานไม่พบการด้อยค่าด้านเครดิต
สินทรัพย์จะโอนกลับไปขั้นที่ 1 เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ถูกพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจาก
วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกาเนิด (POCI)
สินทรัพย์ POCI เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การด้อยค่า
ของสิ น ทรั พย์ POCI จะถู กพิ จ ารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุนั บจากวั นที่รั บรู้ร ายการเมื่ อเริ่มแรก
สินทรัพย์ POCI จะรับรู้เริ่มแรกด้วยจานวนสุทธิจากการด้อยค่า และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต การเปลี่ยนแปลงการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในภายหลัง
จะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน รับรู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นผลกาไรจากการด้อยค่า แม้ว่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุดังกล่าว ณ วันที่รายงานเป็นจานวนเงินน้อยกว่าประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ การรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก
4. การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 แนะนาวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภท คือ วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภท
เป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้เพื่อค้า หรือเป็นอนุพันธ์ หรือ
เลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว
ตาม TFRS 9 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ต้องแสดงรายการดังนี้
- จานวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สิน
จะแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
- จานวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือจะแสดงในกาไรหรือขาดทุน
5. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
TFRS 9 แนะนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในปัจจุบันไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของความเสี่ยงที่ทาการป้องกัน ได้แก่ การป้อ งกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และ
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
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ตาม TFRS 9 ธนาคารและบริษัทย่อย ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย และต้องนาข้อมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์
ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
ปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการที่เป็นดอกเบี้ยบันทึกตามวิธีเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายการที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศจะบัน ทึกบัญ ชีโ ดยการแปลงค่าด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ทั้ง นี้ TFRS 9
ให้ทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับรายการที่เข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ตาม TFRS 9 ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
6. การเปิดเผยข้อมูล
TFRS 9 กาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยง
ด้านเครดิต และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. การประเมินผลกระทบ
ธนาคารและบริษัท ย่อ ยคาดว่า จะถือ ปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม นี้เ ป็น ครั้ง แรกโดย
ปรับ ปรุง ผลกระทบกับกาไรสะสม หรือ องค์ป ระกอบอื่นของส่วนของเจ้า ของ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 ส่ง ผลให้ธนาคาร
และบริษัทย่อยจะไม่นาข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
ธนาคารและบริษัทย่อยจะแสดงรายการในงบการเงินให้สอดคล้อ งกับมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการเครื่อ งมือ ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 7 เรื่อ ง การเปิด เผยข้อ มูล เครื่อ งมือ
ทางการเงิน และเป็นไปตามรูปแบบตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาเช่า มีผลให้ธนาคารปรับปรุงการบันทึก
บัญชีสัญญาเช่าระยะยาว โดยรับรู้เป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
ในงบการเงิน ซึ่งธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562)

เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
รัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2562)

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กาไรต่อหุ้น
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น
ครั้งแรก
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2562)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22
(ปรับปรุง 2562)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้ อ จ ากั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงิน สดให้เจ้าของ
เรื่อง เงินที่นาส่งรัฐ

เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
จ่ายล่วงหน้า
เรื่อง ความไม่ แ น่ น อนเกี่ยวกับ วิ ธีการทางภาษีเงินได้
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลสาหรับ
ธุรกิจประกันภัย
ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของ
ธนาคารและบริษัทย่อย
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาคัญ
3.1 การรับรูร้ ายได้

3.1.1 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนทุกราย ดอกเบี้ย
จากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และได้บันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่บันทึกรับรู้เป็นรายได้ไว้แล้ว
สาหรับรายที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนดังกล่าว เฉพาะที่ธนาคารได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 โดยจะบันทึก
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชาระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
3.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว
3.1.3 รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
3.1.4 รายได้จากสัญญาเช่า
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า ดังนี้
- รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน บันทึกรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุ
สัญญา โดยจะหยุดรับรู้และบันทึกยกเลิกรายได้รายที่ค้างชาระเกิน 3 งวด นับจากวันครบกาหนดชาระ และจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่ เมื่อได้รับเงินค่างวดที่ค้างชาระทั้งหมดแล้ว
- รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน บันทึกรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
3.2 การรับรูค
้ ่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.4 ตราสารอนุพันธ์

วิธีการบันทึกบัญชีสาหรับตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทารายการ ดังนี้
1) ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ธนาคารวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
โดยแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นคู่กับสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
2) ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการทาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ และรับรู้กาไร
หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ให้สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายของรายการ
ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
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3.5 อนุพันธ์แฝง

ธนาคารบันทึกบัญชีสาหรับรายการตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39) โดย
1) กรณีที่อนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not Closely Related) และสามารถแยกส่วนของ
อนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพันธ์แฝงดังกล่าว รวมทั้งรับรู้กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โดยแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สาหรับตราสารหลักจะถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวทั้งสัญญาและจัดเป็นรายการประเภทเพื่อค้า โดยรับรู้กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2) กรณีอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Closely Related) ธนาคารจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝง
ออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารหลักดังกล่าว
3.6 เงินลงทุน

3.6.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบกาหนด หรื อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม สาหรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไ ม่ อ ยู่
ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป
3.6.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงิ นลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม กาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรับรู้
และแสดงเป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ โดยจะรับรู้กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนนั้น
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกินหรือส่วนต่า
กว่ามูลค่าตราสารหนี้จะปรับกับรายได้ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยการตัดจาหน่ายด้วยวิธีเ ส้นตรงคานวณตามระยะเวลาตราสารหนี้
ครบกาหนดไถ่ถอน ซึ่งไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระสาคัญจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจะแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
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3.6 เงินลงทุน (ต่อ)

3.6.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าเงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี )
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย (โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วม ที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี)
ต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก กาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่าย
เงินลงทุน จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมอยู่ในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ยกเว้นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
3.7 เงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ด้วย สาหรับรายได้รอตัดบัญชี
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูก หนี้ต ามสัญ ญาเช่าซื้อ และลูก หนี้ต ามสัญ ญาเช่า การเงิน แสดงด้วยมูล ค่าสุท ธิที่จ ะได้รับ จากลูกหนี้ต ามสัญ ญา
หักดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายรอตัด บัญชี และบวกค่าใช้จ่ายทางตรงรอตัดจ่าย
3.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงิน
สารองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
สารองของสถาบันการเงิน และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชาระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาด
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามลาดับ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และธนาคารอาจกันเงินสารองลูกหนี้เป็นรายกลุ่มบัญชีด้วยวิธี Collective Approach
โดยการจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม
2) การกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ จะกันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
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3.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ)

3) หลักประกันที่นามาคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน ได้แก่
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ ท ธิ การเช่ า (เช่ น มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ คาดว่ าจะได้ รั บจากการจ าหน่ ายหลั กประกันที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดาเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่ อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38
ของราคาประเมิน) สาหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
4) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน
วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถนามาหักยอดหนี้ก่อนกันสารอง ดังนี้
- กรณีสิน ทรัพ ย์จัด ชั้น ปกติแ ละกล่าวถึง เป็น พิเ ศษ จะประเมิน ราคาหรือ ตีร าคา เมื่อ พิจ ารณารับ เป็น หลักประกัน
ในการให้สินเชื่อ และกาหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี ยกเว้นหลักประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกวงเงิน
และหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
จะประเมิน ราคาหรือ ตี ร าคาเมื่อ เปลี่ย นสถานะเป็น สิ น ทรั พ ย์จัด ชั้ น ต่ากว่ ามาตรฐาน สงสัย และสงสัย จะสูญ และเฉพาะ
ที่ประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี
- กรณีสิน ทรัพย์จัด ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือ ตีราคาตามวิธีการที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่วนหลักประกัน
ที่ใกล้เคียงเงินสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี
สาหรับหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีและหนี้สูญที่ได้รับคืน ธนาคารจะนาไปลดหรือเพิ่มยอดจานวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญสาหรับ
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญเท่ากับจานวนที่กันสารองสาหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัด
ส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของหนี้สูญที่ได้รับคืนของบริษัทย่อยที่ดาเนิน ธุรกิจบัตรเครดิตรับรู้เป็น
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
3.9 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ธนาคารมีน โยบายในการบริห ารหนี้ที่ อ่ อนแอหรื อด้ อ ยคุ ณภาพ ด้วยการมุ่ง เน้ นหลั กในการฟื้น ฟู ธุร กิจ ของลู กค้ า
ให้สามารถกลับมาประกอบธุ รกิจปกติเป็นลาดับแรก แต่ห ากไม่สามารถทาได้มีนโยบายในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
โดยการลดหย่อนต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกเป็นรายได้แล้ว ลดอัตราดอกเบี้ย แปลงหนี้เป็นทุนหรือเป็นตราสารหนี้
แปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ย รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้ รับโอนทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกันหนี้ และรับโอนทรัพย์สิน
โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพย์คืน (Buy Back) ภายในกาหนด หรือให้สิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพย์คืนก่อนบุคคลอื่น (First Right of
Refusal) หรืออาจเป็นการโอนขาดให้ธนาคาร เพื่อลดภาระความเสียหายของธนาคารและลูกค้าปฏิบัติได้ในที่สุด
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3.9 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ต่อ)

สาหรับการคานวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) การยิ น ยอมผ่ อ นปรนเงื่ อ นไขการชาระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก หนี้ โ ดยไม่ มี ก ารลดต้ น เงิ น และดอกเบี้ ย ที่ ค้ า งชาระก่ อ น
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขใน
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่ากว่า
อัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คานวณได้ดังกล่าวต่ากว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้) ธนาคารจะบันทึกเงินสารอง
สาหรับส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งจานวนในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวดนั้น
องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนของเงินรับฝากและเงิน กู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เงินนาส่งเข้าธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสารองสภาพคล่อง
2) การยินยอมลดต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้างชาระก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือรับชาระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์
ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูก หนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน และผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้ในส่วนที่เหลือให้แก่
ลูกหนี้ ธนาคารจะตัดจาหน่ายยอดลูกหนี้ออกจากบัญชี และบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มีการรับโอนโดยคานึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับ
โอนมาด้วยจานวนที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กรณีรับชาระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน
เพื่อชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตาม ข้อ 2) ก่อน สาหรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรน
เงื่อนไขการชาระหนี้จะปฏิบัติตาม ข้อ 1)
3.10 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าตลาดที่ต่ากว่าหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือรายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากการดาเนินงาน
อื่น ๆ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารได้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.20/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 1 การบัญชีสาหรับการขายทรัพย์สินรอการขาย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ที่ สนส.22/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
รอการขาย และ ที่ สนส.23/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่
สาหรับประกอบธุรกิจหรือสาหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน
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3.10 ทรัพย์สินรอการขาย (ต่อ)

ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง นาส่งแนวนโยบาย
การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชาระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจาก
การขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารทาการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายทุกรายการโดยผู้ประเมินราคาภายนอก
ยกเว้นทรัพย์สินรอการขายในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) ที่มีราคาตามบัญชี
ต่ากว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในหรือผู้ประเมินภายนอกเป็นกรณีไป
3.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยธนาคารจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3-5 ปี โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือมีจานวนลดลงมากกว่าส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาที่ดินที่เคยรับรู้ไว้ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของของที่ดินแปลงเดียวกันนั้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลงในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในบัญชีส่ว นเกินทุนจากการ
ตีราคาทรัพย์สินในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ใน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว จะรับรู้จานวนที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนที่เคยรับรู้มูลค่า
ลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน
อาคาร คานวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555
ค่าเสื่อมราคาอาคาร คานวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลือของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซึ่งได้ประเมินโดย
ผู้ชานาญการประเมินอิสระ สาหรับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าเสื่อมราคาอาคาร คานวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ 20 ปี
อุปกรณ์ คานวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุน
ไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ ซึ่งจานวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร
อย่างมีนัยสาคัญ
วิธีการคานวณค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มีการทบทวนทุกสิ้นปี
3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แสดงใน
ราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ายคานวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายงานประจ� ำ ปี 2562

212

3.13 สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ
มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคานวณกาไรทางภาษี (ฐานภาษี) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรทางภาษีจะมีจานวนเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกอยู่ในส่วนของเจ้าของจะรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ธนาคารและบริษัทย่อยคานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่า
จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ต้องหักกลบรายการเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนาสิน ทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน สาหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
3.14 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่ า ซึ่งแสดงรวมในสิ นทรั พย์อื่ น แสดงด้วยราคาทุนหั กค่ าตั ดจาหน่ ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายคานวณด้ ว ย
วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าซึ่งมีอายุระหว่าง 3-30 ปี และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ธนาคารและบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ าราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในบัญชีรายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นกรณีที่เป็น
การกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่า
ในเวลาต่อมา จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
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3.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

3.16.1 สกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยสกุลเงินบาท
3.16.2 การแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่รายงาน แปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็น
ตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการกาหนดมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู้ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โดยแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
3.16.3 การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิง
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน และรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
หน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสาหรับ
รอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น
กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้
ผ่านกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
3.17 ผลประโยชน์พนักงาน

3.17.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารได้จดทะเบียนกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการ
โดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก
ตามข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานประจาของธนาคารและพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งได้รับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามระเบียบของธนาคาร
และได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนแล้ว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6
หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 12 หรือร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน
สมาชิก
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3.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

3.17.2 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน
การประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งานคานวณตามหลัก คณิต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ด้ว ยวิธีคิด ลดแต่ล ะหน่ว ยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งได้นาข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชนระดับดี
ที่มีกาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน กาไรหรือขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้เข้ากาไรสะสมผ่านกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจานวน
3.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย จานวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จานวนภาษีเงินได้ที่ต้องชาระโดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามประมวลรัษฎากรและ
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
3.19 กาไรต่อหุ้น

กาไรต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุท ธิที่เ ป็น ของผู้ถือหุ้นสามัญ ของธนาคาร ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
3.20 การประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่ อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกัน
เงินสารองของสถาบันการเงิน ได้กาหนดหลักเกณฑ์การกันเงินสารองสาหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ธนาคารพึงกันสารองสาหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้
1) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย
สงสัยจะสูญ และสูญ
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3.20 การประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

2) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ธนาคารควรรับรู้ประมาณการหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สินต้องรับรู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
2.1) กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน (ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต
2.2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการเพื่ อจ่าย
ชาระภาระผูกพันดังกล่าว และ
2.3) สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
3) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับสูง เช่น การค้าประกันการกู้ยืม
การอาวัล หรือภาระผูกพันที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกได้ซึ่ง ธปท.กาหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณ
เงินกองทุนที่ต้องดารงเท่ากับ 1.0
3.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

บริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการให้บริการซึ่งลูกค้าสามารถนา
คะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกของรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ปันส่วน
สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากการให้บริการให้กับคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้
เป็นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่งแสดงรายการภายใต้ “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการในงวดที่ลูกค้านาคะแนนสะสมมาใช้สิทธิ
3.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวั ดมูลค่า โดยธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละ
รายการ (Individual Financial Instrument) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันที่มีการเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
และธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้นั้น มูลค่ายุติธรรมถูกกาหนดด้วยราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) กรณีที่
ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารและบริษัทย่อยจะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
โดยจะใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่สังเกตไม่ได้ให้น้อยที่สุดในแบบจาลองทั่วไปหรือแบบจาลองที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งแบบจาลองดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนที่จะนามาใช้ และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจาลองอย่างสม่าเสมอ
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4. การบริหารความเสี่ยง
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมลง มีผลให้ธนาคารไม่ได้รับชาระหนี้คืนเต็มจานวนตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังจากหักสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
ธนาคารให้ความสาคัญกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยการนาข้อมูลงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอร์ตสินเชื่อ ทั้งในส่วนของการกาหนด Industry Direction การทา Stress Testing และ
การท า Industry Indicators เพื ่อ ให้ก ารติด ตามและการบริห ารพอร์ต สิน เชื ่อ โดยรวมมีข้อ มูล รอบด้า นและมีป ระสิท ธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับลูกค้าและระดับ Portfolio
สาหรับในด้านการขยายสิ นเชื่ อ ธนาคารมุ่งเน้นขยายสินเชื่ อจากฐานลู กค้ ารายเดิ ม และรายใหม่ที่มีศั กยภาพ และ
มีผลตอบแทนสูง โดยให้ความสาคัญอย่างมากในการประเมินคุณภาพลูกค้า ศักยภาพในการทาธุรกิจ ความสามารถในการชาระหนี้
และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อ โดยธนาคารมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating)
เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเครื่องมือ Credit
Scoring สาหรั บ พิ จ ารณาสิ นเชื่ อรายย่อ ย รวมถึ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบงานแจ้ง เตื อนความเสี่ ย ง (Early Warning System) ไปยั ง
หน่วยงานสินเชื่อ เพื่อกาหนดแนวทางจัดการก่อนที่จะเป็นหนี้มีปัญหา นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนาแบบจาลองความเสี่ยง
ด้านเครดิต เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และธนาคารยังมีการทบทวน/
ปรับ ปรุงนโยบายสินเชื่อและนโยบายที่เกี่ย วข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
การดาเนินธุรกิจของธนาคาร และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ธนาคารยังบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้แนวทางการกากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เป็นประจาทุกปี และ/หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสาคัญที่กระทบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
นอกจากนี้ ธนาคารติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงด้านเครดิตให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร แนวนโยบายการกากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลของทางการ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ ย งเสนอคณะกรรมการก ากับ ดู แ ลความเสี่ ย งเป็ น ประจ าอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับธนาคาร โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs หากลูกค้ารายใดอ่อนแอที่มีโอกาสเสีย
ในอนาคต (Watch List) ซึ่ ง บางรายอาจจะยั ง ไม่ เ ริ่ ม ค้ า งช าระจนเป็ น สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (Non-Performing Loans : NPLs)
ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมิให้เป็น NPLs และหากลูกค้ารายใดเป็น NPLs แล้ว ธนาคารกาหนดมาตรการ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควบคู่ไปกับการดาเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ดาเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจาเพื่อให้ธนาคาร
ได้รับชาระหนี้เร็วขึ้น และเสียหายน้อยที่สุด
การประเมินความเพียงพอของเงินสารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดชั้นหนี้ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และข้อมูลเกี่ ยวกับหลักประกัน
เช่น ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อเงินสารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร
การตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี ธนาคารมีนโยบายให้ตัดบัญชีสินเชื่อที่จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันเงินสารองหนี้สงสัยจะสูญ
ครบร้อยละ 100 ซึ่งธนาคารยังคงเร่งดาเนินการติดตามทวงถามหรือดาเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด
การกาหนดกระบวนการสอบทานสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัตสิ ินเชื่อ/
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ
ทั้งที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ดาเนินการติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยการเปรียบเทียบค วามเสี่ยงดังกล่าวกับ
เพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ และกาหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งชี้
ความเสี่ยงที่กาหนด รวมถึงมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจา
ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า
เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ทั้งที่อยู่ใน
และนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่ง ส่ง ผลต่อมูล ค่า ของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย
(Rate Sensitive Items) ในรายการเพื่อค้า (Trading Account)
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่สาคัญ จาแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันที

สินเชื่อ

ถึงภายใน 1 เดือน 1-3 เดือน

3-12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ด้อยคุณภาพ

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1.11

39,048.52

4.00

339,359.31

64,324.83 193,297.05

20,079.30

-

349,786.41

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

1,345,204.53 224,671.91 227,562.48 108,649.97

1,040.60

99,219.77

2,006,349.26

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

1,642,426.85 296,616.15 295,111.66 301,948.13

60,168.42

99,223.77

2,695,494.98

1,571,306.88 121,186.58 247,084.34 134,112.83

84,769.31

-

2,158,459.94

14,973.78

-

208,239.97

-

51,322.90

-

2,418,022.81

เงินลงทุน *

288,901.69

8,179.64

8,320.63

63,764.60

3,224.35

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

144,648.66
0.70

19,627.19
-

1,042.47

27,947.87

7,322.20

44,000.00

1,715,956.24 140,813.77 255,449.01 206,060.70

99,743.09

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันที

สินเชื่อ

ถึงภายใน 1 เดือน 1-3 เดือน

3-12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ด้อยคุณภาพ

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

346,566.65

4,298.12

2,511.60

5,545.29

976.22

1.51

21,429.77

31.00

373,303.27

5,819.40 169,639.31

20,647.94

-

204,163.54

1,336,352.05 206,749.42 232,056.08

69,932.78

1,054.55 102,602.99

1,948,747.87

1,685,430.30 216,592.83 238,851.70 239,573.60

43,132.26 102,633.99

2,526,214.68

1,480,298.73 158,496.43 295,432.07

20,538.01

88,182.59

-

2,042,947.83

17,275.48

30,464.34

8,629.21

-

151,999.94

22,714.86

27,805.55

-

50,521.11

1,570,416.87 164,009.90 335,422.41

78,807.90

-

2,245,468.88

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

90,117.44
0.70

5,513.47
-

96,811.80

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ไม่รวมเงินลงทุนเพื่อค้า ค่าเผื่อการปรับมูลค่า และค่าเผื่อการด้อยค่า)
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องมาจากการทาธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่า
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ทาให้มูลค่าทางบัญชี
ของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน
ทาให้มูลค่าของหลักทรัพย์การลงทุนของธนาคารลดลง โดยธนาคารเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศัก ยภาพในการเติบโต และ
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว จึงดาเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดทีม่ ีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
โครงสร้างการบริหาร และการกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด รวมถึงระดับความเสียหายสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือ
Threshold เพื่ อ ควบคุ ม ฐานะที่ เ ปิ ด ของความเสี่ ย ง (Risk Exposure) ที่ มี ต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นตลาด และกระจายอ านาจให้
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC)
มีหน้าที่ในการเสนอกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งควบคุม ติดตาม
ประเมิน ผลการบริห ารความเสี่ ย ง และดูแ ลให้ธนาคารดาเนิ น การตามนโยบายและแนวทางบริห ารความเสี่ ย งที่ธ นาคาร
และหน่วยงานกากับกาหนด
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทาธุรกรรม ( Front Office) เพื่อ
ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย
และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ในการทาหน้าที่ติดตาม ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ให้อยู่ภายใต้กรอบ
เพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ธนาคารกาหนด รวมถึงการจัดทารายงานเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
กากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจา
ทั้งนี้ ธนาคารมีการกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดให้สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของธนาคาร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การกากับความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ประเภทต่าง ๆ เช่ น
มู ล ค่ า /ฐานะ การลงทุ น ผลขาดทุ น สู ง สุ ด รวมถึ ง ตั ว วั ด ความเสี่ ย งทางสถิ ติ ได้ แ ก่ Value at Risk (VaR) และตั ว วั ด ค่า
ความอ่อ นไหว (Sensitivity) เป็น ต้น โดยมีการประเมิน มูล ค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต ( Stress Testing)
อย่ า งสม่าเสมอ รวมทั้ ง การจั ด ทาระเบี ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Program) อี ก ทั้ ง การพั ฒ นาระบบงานและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการทาธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
สาหรับ ธุร กรรมในบัญชีเพื่อ การธนาคาร ธนาคารติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เป็น ประจาอย่างสม่าเสมอ
จากการประเมิน Net Interest Income Change และ Economic Value Change รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
อย่างสม่าเสมอ และจะติดตามความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ หากสถานการณ์ด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ
โครงสร้างการบริหาร และการกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารมีการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และกาหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ ย ง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง ได้กาหนดให้ บริษัทลูกในกลุ่มธุร กิจ ทางการเงิน
ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกด้าน ตามความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของบริษัท และตามที่กาหนดในนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
รวมถึ ง มี ก ารกาหนดขอบเขตผู้ มี อานาจอย่ า งชั ด เจน ดาเนิ น การตามระบบติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน และระบบ การควบคุม
ภายในอย่ างครบถ้ วนและมีป ระสิท ธิ ภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ย งตามแนวทางที่กาหนดในนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ ทางการเงิน ตลอดจนกาหนดให้บริษั ทจัดทาข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนาส่ง
ให้แก่ธนาคาร รวมทั้งให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารเป็นประจา เพื่อให้
ธนาคารใช้ในการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผล
กระทบที่มีต่อเงินกองทุนของธนาคาร
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารความเสี่ ยงด้านตลาดภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินแบบกระจายอ านาจ
(Decentralize) ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความเห็น
ในการกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาดแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ย งด้านสภาพคล่อ ง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ธนาคารไม่ สามารถชาระหนี้ สินหรือ ภาระผูกพั นเมื่ อถึงกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วย
ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โครงสร้างการบริหาร และการกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนฉุกเฉินสภาพคล่อง และอนุมัติเพดาน หรือ
ตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ธนาคารยอมรับได้
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC)
มีหน้าที่ในการเสนอกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร ควบคุม ติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารดาเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกากับ
กาหนด และน าเสนอรายงานผลการด าเนิ นงานของคณะกรรมการกากับ ดูแ ลความเสี่ ย งต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO)
มีหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสม ติดตาม
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร กาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตรา
ดอกเบี้ย และนาเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและ/หรือ
พิจารณา
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โครงสร้างการบริหาร และการกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารมีการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และกาหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้กาหนดให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดให้
มีการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกด้านตามความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของบริษัท และตามที่กาหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น มี ก ารกาหนดโครงสร้ า งองค์ ก ร ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง
มีการกาหนดขอบเขตผู้มีอานาจอย่างชัดเจน ดาเนินการตามระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามแนวทางที่กาหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการจัดทารายงานฐานะสภาพคล่องรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนาส่งให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร
ใช้ในการติดตามฐานะสภาพคล่องและระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบที่มี
ต่อสภาพคล่องของธนาคาร
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอานาจ (Decentralize)
ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม
โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่สาคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สาคัญ
ของธนาคาร คือ โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน เนื่องจากลักษณะการจัดหาเงินทุนของธนาคารอาศัยเงินทุนระยะสั้น
จากเงินรับฝากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับ ฝากระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี รวมถึงเงินรับฝากที่สามารถถอนได้โดยไม่มีกาหนดเวลา ขณะที่
การใช้ไปของเงินทุนในการอานวยสินเชื่อนั้นโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาหนดยาวกว่าเงินรับฝาก ส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยง
ด้า นสภาพคล่อ งที่เ กิด จากการไม่ส ามารถเปลี่ย นสิน ทรัพ ย์เ ป็น เงิน สดได้ทัน กับ ระยะเวลาครบกาหนดของหนี้สิน หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น ธนาคารจึงมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ผ่านเครื่องมือหลากหลาย โดยมีการกาหนด
ตัวบ่งชี้ (Indicator) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตามแหล่งที่มาและใช้ไปของเงิ นทุน รวมถึงการกระจุกตัว
ของแหล่งเงินทุน เพื่อติดตามแหล่งเงินทุนที่สาคัญ พร้อมทั้งรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
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เครือ่ งมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคาร
เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีการจัดทารายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) เพื่อใช้ประเมิน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรายวันและรายเดือน โดยเปรียบเทียบกับเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ เพื่อดูแล
และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ธนาคารกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่ องสุ ทธิ ข องธนาคารในระยะเวลา 14 วั น ซึ่ ง สามารถแสดงรายละเอี ย ดเป็นรายวัน
โดยแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่วมกับการใช้วิจารณญาณในการคาดการณ์แนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยยึดหลัก
ความเป็นจริง (Realistic) และความระมัดระวัง (Conservative) โดยมีความถี่ในการทารายงานเป็นรายวัน
- รายงานข้อมูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซึ่งแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรั บจ่ายในอนาคตของ
ธนาคารโดยกาหนดสมมติฐานในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ภายใต้ภาวะปกติ
- รายงานฐานะการเงินประจาวันซึ่งแสดงข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากเฉลี่ยต่อวันของ
ธนาคารที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเมื่อนามารวมกับยอดเงินสดที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรเฉลี่ยต่อวัน แล้วจะต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของ
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการ
สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการทารายงานเป็นรายวัน
- รายงานการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio : LCR) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่ง LCR มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับสถานการณ์
ด้ า นสภาพคล่ อ งที่ มี ค วามรุ น แรงในระยะสั้ น โดยธนาคารจะต้ อ งมี สิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น สิ นทรั พ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพดี
มีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงิ น สดที่อ าจไหลออกสุท ธิใ น 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่ อ ง
ที่มีความรุนแรงตามเกณฑ์การคานวณของธนาคารแห่งประเทศไทย
- รายงานการดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:NSFR) ประเมิน
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาส และนาเสนอคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์และหนี้สิน เป็นรายเดือน ซึ่ง NSFR มีความประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีแหล่งเงินที่มีความมั่นคง
สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อนกาหนด หรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ
- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จาลองเสนอคณะกรรมการกากับดูแล
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
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การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารกาหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบาย การทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารกาหนดขึ้นเองซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ
ธนาคารเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
ธนาคาร (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เ กิดจากผลรวมของทั้ งสองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ล ะ
สถานการณ์จาลอง จะประกอบด้วยข้อสมมติต่าง ๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน
สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์ลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ล ดลง เป็นต้น และธนาคารได้จัดทา
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยคานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์จาลอง ซึ่งแผนฉุกเฉิน
สภาพคล่องได้กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยสาหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบ
จากปัญหาสภาพคล่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่สมเหตุสมผล
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงของ
ธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการดารงสินทรั พย์ สภาพคล่อ งที่มีความรุ น แรง
(Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungthai.com >นักลงทุนสัมพันธ์>ข้อมูลทางการเงิน>การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นงวด

ข้อมูล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ธนาคารแห่ง ประเทศไทยให้ธนาคารดารงสิน ทรัพ ย์สภาพคล่อ งเฉลี่ย รายปักษ์ไ ม่ต่ากว่าร้อ ยละ 1 ของเงินรับฝาก
และเงินกู้ยืม ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 ธนาคาร
มีเงินฝากที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย์ เงินสด จานวน 36,767.14 ล้านบาท และ 20,754.02 ล้านบาท
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่ ง ที่ ม าและใช้ ไ ปของเงิ น ทุ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี แ หล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น
ที่สาคัญ มาจากเงินรับฝาก โดยมี สัดส่วนร้อ ยละ 71.57 ของแหล่ง เงิน ทุนทั้งหมด สาหรับ แหล่ง เงินทุนที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 7.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 3.21 และ
ส่วนของเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 11.56
สาหรับ แหล่ง ใช้ไ ปของเงิน ทุน นั้ น ธนาคารและบริษัท ย่อ ยใช้เ งิน ทุน ในการให้สิ น เชื่ อ ร้ อ ยละ 69.38 ของแหล่ ง
ใช้ ไ ปของเงิ น ทุ น สาหรั บ แหล่ ง ใช้ ไ ปของเงิ น ทุ น ที่ สาคั ญ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น สุ ท ธิ
ด้านสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 11.25 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.15
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (ต่อ)

31 ธันวาคม 2562
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ส่วนของเจ้าของ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ

31 ธันวาคม 2561

71.57%
7.16%
3.21%
11.56%

74.46%
5.75%
3.48%
11.47%

69.38%
11.25%
14.15%

73.90%
13.60%
8.77%

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
96.94%
99.25%
92.95%
95.39%

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ
96.94 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 99.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ
92.95 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 95.39 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 2.96
ในขณะที่เงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 จากสิ้นปี 2561
โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลา
ที่เหลือของสัญญา ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธันวาคม 2562
เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา
10,830.01
10,830.01

น้อยกว่า
1 เดือน

1-3 เดือน

303,453.78
19,569.51
96,099.95
419,123.24

7,272.26
71,102.30
98,475.76
176,850.32

27,546.67
1.11
65,635.27 238,867.08
473,815.49 1,337,958.06
566,997.43 1,576,826.25

1,654,575.49
154,707.95
0.70
1,809,284.14

121,569.05
18,618.84
140,187.89

242,935.92
6,439.33
249,375.25

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

139,379.48
28,473.85
51,322.20
219,175.53

-

รวม
338,273.82
406,004.17
2,006,349.26
2,750,627.25
2,158,459.94
208,239.97
51,322.90
2,418,022.81

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
น้อยกว่า

เกินกว่า 3 เดือน
1-3 เดือน

1 เดือน

ไม่มีกาหนด

แต่ไม่เกิน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี

ระยะเวลา
-

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

318,849.59

12,927.72

34,734.35

5,252.04

เงินลงทุนสุทธิ *

25,868.76

5,533.16

5,863.18

185,963.61

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

86,115.46

69,022.50

511,843.17

1,281,766.74

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

430,833.81

87,483.38

552,440.70

1,472,982.39

1,565,018.62

160,721.35

293,575.31

23,632.55

-

2,042,947.83

98,625.63

5,500.55

15,948.38

31,925.38

-

151,999.94

50,520.41

-

50,521.11

106,078.34

-

2,245,468.88

10,697.86
10,697.86

371,763.70
233,926.57
1,948,747.87
2,554,438.14

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

0.70
1,663,644.95

166,221.90

309,523.69

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

68,433.72
338,770.59
55,811.42
426,173.58
1,959,765.48
2,848,954.79

68,433.72
338,770.59
55,811.42
427,499.90
1,959,765.48
2,850,281.11

68,878.13
372,513.78
36,229.57
240,166.89
1,895,874.34
2,613,662.71

68,878.13
372,513.78
36,229.57
241,460.11
1,895,874.34
2,614,955.93

2,155,864.99
215,822.53
4,744.25
51,868.54
96,841.30
2,525,141.61

2,155,864.99
218,148.07
4,744.25
51,868.54
98,454.03
2,529,079.88

2,039,601.90
157,395.93
5,579.66
32,345.61
95,205.51
2,330,128.61

2,039,601.90
157,878.58
5,579.66
32,345.61
95,376.82
2,330,782.57
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4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

68,361.79

68,361.79

68,661.54

68,661.54

338,273.82

338,273.82

371,763.70

371,763.70

55,811.46

55,811.46

36,231.03

36,231.03

406,004.17

480,017.57

233,926.57

282,932.37

1,884,110.17

1,884,110.17

1,828,239.87

1,828,239.87

2,752,561.41

2,826,574.81

2,538,822.71

2,587,828.51

2,158,459.94

2,158,459.94

2,042,947.83

2,042,947.83

208,239.97

210,565.52

151,999.94

152,482.59

4,744.25

4,744.25

5,579.66

5,579.66

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

51,868.54

51,868.54

32,345.61

32,345.61

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

51,322.90

52,935.63

50,521.11

50,692.42

2,474,635.60

2,478,573.88

2,283,394.15

2,284,048.11

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

รวมหนี้สินทางการเงิน

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4.3 การดารงเงิน กองทุ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้คานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยทยอยดารงอัต ราส่ว น
เงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบจานวน ในวันที่ 1 มกราคม 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มข้อกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง
เชิงระบบในประเทศดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 และดารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
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4.3 การดารงเงิน กองทุ น (ต่อ)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
2562

2561

มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

7.50

6.375

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

9.00

7.875

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

11.50

10.375

ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทาตามหลักเกณฑ์
และวิธีก ารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง กาหนดให้ธนาคารจัดทาและนาส่งต่อธนาคา รแห่ง ประเทศไทย
ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลบน Web Site ของธนาคารสาหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่นามาแสดงเปรียบเทียบนี้ เป็นข้อมูลตามรายงานที่ได้จัดส่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกาหนดแล้ว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ทุนชาระแล้ว

72,005.04

72,005.04

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

20,833.74

20,833.74

สารองตามกฎหมาย

7,200.50

7,200.50

กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร

193,994.14

174,631.23

รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ

33,011.94

19,063.98

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

(22,340.14)

(9,721.13)

1,100.01

968.79

305,805.23

284,982.15

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว

53,091.45

51,810.16

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

22,442.66

21,908.25

75,534.11

73,718.41

381,339.34

358,700.56

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
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4.3 การดารงเงินกองทุน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ทุนชาระแล้ว

72,005.04

72,005.04

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

20,833.73

20,833.74

สารองตามกฎหมาย

7,200.50

7,200.50

กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร

179,309.87

162,860.95

รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ

16,090.27

14,965.81

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

(9,977.16)

(5,850.76)

285,462.25

272,015.28

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว

53,091.45

51,810.16

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

21,524.11

21,045.98

74,615.56

72,856.14

360,077.81

344,871.42

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

15.19

14.42

14.80

14.35

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

15.24

14.47

14.80

14.35

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

19.01

18.22

18.66

18.19

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ และเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungthai.com>นักลงทุนสัมพันธ์>ข้อมูลทางการเงิน>การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นงวด

ข้อมูล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี
ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้ รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ
และข้อสมมติฐานที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสาคัญต่อการรับรู้จานวนเงินในงบการเงิน
6. ข้อมูลเพิ่ มเติม
6.1 ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

6.1.1 รายการที่มิใช่เงินสดที่สาคัญ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการชาระหนี้

1,268.60
1,704.23

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

175.18
2,202.22

1,284.74
1,704.23

168.15
2,202.22

6.1.2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการบัญชี
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

1 มกราคม 2562
95,205.51
95,205.51

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน
สุทธิ
3,720.25
3,720.25

งบการเงินรวม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การแปลงค่า
อัตราแลกเปลี่ยน
(2,084.46)
(2,084.46)

31 ธันวาคม 2562
96,841.30
96,841.30
หน่วย : ล้านบาท

รายการบัญชี
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

1 มกราคม 2562
50,521.11
50,521.11

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน
การแปลงค่า
สุทธิ
อัตราแลกเปลี่ยน
2,886.25
(2,084.46)
2,886.25
(2,084.46)

31 ธันวาคม 2562
51,322.90
51,322.90
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6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

31 ธันวาคม 2561
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

6.2.1 ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

32,134.96

221,061.37

253,196.33

16,311.10

252,001.37

268,312.47

474.94

22,531.60

23,006.54

734.15

17,799.78

18,533.93

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

22.85

6,126.57

6,149.42

16.75

818.09

834.84

สถาบันการเงินอื่น

39.54

28,992.69

29,032.23

41.00

45,819.66

45,860.66

32,672.29

278,712.23

311,384.52

17,103.00

316,438.90

333,541.90

ธนาคารพาณิชย์

รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

117.40

117.40

-

174.72

174.72

หัก รายได้รอตัดบัญชี

-

(22.41)

(22.41)

-

(15.11)

(15.11)

(0.78)

(1,149.01)

(1,149.79)

(0.73)

(1,744.93)

(1,745.66)

32,671.51

277,658.21

310,329.72

17,102.27

314,853.58

331,955.85

15,327.27

5,775.25

21,102.52

25,227.34

8,877.93

34,105.27

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
6.2.2 ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน

2,562.38

-

2,562.38

544.54

-

544.54

เงินยูโร

1,406.37

-

1,406.37

1,462.91

-

1,462.91

เงินสกุลอื่น

2,224.26

1,176.02

3,400.28

1,642.29

2,756.44

4,398.73

21,520.28

6,951.27

28,471.55

28,877.08

11,634.37

40,511.45

รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

56.62

56.62

-

130.04

130.04

หัก รายได้รอตัดบัญชี

-

(2.20)

(2.20)

-

(2.61)

(2.61)

(1.53)

(83.57)

(85.10)

-

(80.95)

(80.95)

21,518.75

6,922.12

28,440.87

28,877.08

11,680.85

40,557.93

54,190.26

284,580.33

338,770.59

45,979.35

326,534.43

372,513.78

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
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6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

31 ธันวาคม 2561
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

6.2.1 ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
32,134.96

221,061.37

253,196.33

16,311.10

252,001.37

268,312.47

ธนาคารพาณิชย์

1.02

22,531.60

22,532.62

0.82

17,799.78

17,800.60

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

-

6,126.57

6,126.57

-

818.09

818.09

39.54

28,992.69

29,032.23

41.00

45,819.66

45,860.66

32,175.52

278,712.23

310,887.75

16,352.92

316,438.90

332,791.82

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

117.40

117.40

-

174.72

174.72

หัก รายได้รอตัดบัญชี

-

(22.41)

(22.41)

-

(15.11)

(15.11)

(0.78)

(1,149.01)

(1,149.79)

(0.73)

(1,744.93)

(1,745.66)

32,174.74

277,658.21

309,832.95

16,352.19

314,853.58

331,205.77

15,327.27

5,775.25

21,102.52

25,227.34

8,877.93

34,105.27

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
6.2.2 ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน

2,562.38

-

2,562.38

544.54

-

544.54

เงินยูโร

1,406.37

-

1,406.37

1,462.91

-

1,462.91

เงินสกุลอื่น

2,224.26

1,176.02

3,400.28

1,642.29

2,756.44

4,398.73

21,520.28

6,951.27

28,471.55

28,877.08

11,634.37

40,511.45

รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

56.62

56.62

-

130.04

130.04

หัก รายได้รอตัดบัญชี

-

(2.20)

(2.20)

-

(2.61)

(2.61)

(1.53)

(83.57)

(85.10)

-

(80.95)

(80.95)

21,518.75

6,922.12

28,440.87

28,877.08

11,680.85

40,557.93

53,693.49

284,580.33

338,273.82

45,229.27

326,534.43

371,763.70

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
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6.3 ตราสารอนุพันธ์เพื่ อค้า

มูลค่ายุติธรรมและจานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธนวาคม
ั
2562
มูลค่ายุติธรรม
ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

31 ธนวาคม
ั
2561
มูลค่ายุติธรรม

จานวนเงิน

หนี้สิน

ตามสัญญา

สินทรัพย์

จานวนเงิน

หนี้สิน

ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน

31,046.49

27,322.84

2,083,532.71

23,368.23

18,779.56

2,214,299.83

อัตราดอกเบี้ย

18,789.48

17,215.25

2,177,441.35

6,739.14

7,037.15

1,784,644.83

5,975.45

7,330.45

163,261.84

6,122.20

6,528.90

111,623.79

55,811.42

51,868.54

4,424,235.90

36,229.57

32,345.61

4,110,568.45

อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธนวาคม
ั
2562
มูลค่ายุติธรรม
ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม

จานวนเงิน

หนี้สิน

ตามสัญญา

สินทรัพย์

จานวนเงิน

หนี้สิน

ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน

31,046.49

27,322.84

2,083,532.71

23,368.23

18,779.56

2,214,299.83

อัตราดอกเบี้ย

18,789.52

17,215.25

2,177,469.75

6,740.60

7,037.15

1,784,982.84

5,975.45

7,330.45

163,261.84

6,122.20

6,528.90

111,623.78

55,811.46

51,868.54

4,424,264.30

36,231.03

32,345.61

4,110,906.45

อื่น ๆ
รวม

สัดส่วนการทาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจานวนเงินตามสัญญา
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
คู่สัญญา

สัดส่วน

สัดส่วน

สัดส่วน

สัดส่วน

สถาบันการเงิน

76.68%

75.18%

76.68%

75.18%

บริษัทในกลุ่ม

0.24%

0.26%

0.24%

0.27%

บุคคลภายนอก

23.08%

24.56%

23.08%

24.55%

รวม

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

รายงานประจ� ำ ปี 2562

234

6.4 เงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
6.4.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
6.4.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวม

6.4.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
6.4.4 เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

29,736.91
25.79
18,488.86
48,251.56

15,670.50
239.95
7,452.93
23,363.38

29,736.91
25.79
18,488.86
48,251.56

15,670.50
239.95
7,452.93
23,363.38

278,824.60
15,729.72
36,527.06

132,192.80
14,045.36
35,046.70

278,824.60
16,387.72
36,527.06

132,192.80
14,687.18
35,046.70

12,849.27

15,133.22

12,849.27

15,133.22

267.48
344,198.13

382.34
196,800.42

267.48
344,856.13

382.34
197,442.24

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

709.28
604.46
459.39
1,773.13
(35.71)
1,737.42

1,745.65
35.71
646.30
2,427.66
(35.82)
2,391.84

604.46
459.39
1,063.85
(35.71)
1,028.14

1,000.00
35.71
646.30
1,682.01
(35.82)
1,646.19

2,241.34

1,933.74

2,238.81

1,933.69

3.43
0.75
2,245.52
(1,204.66)
1,040.86
395,227.97

3.77
0.81
1,938.32
(1,161.37)
776.95
223,332.59

3.43
0.75
2,242.99
(1,204.66)
1,038.33
395,174.16

3.77
0.81
1,938.27
(1,161.37)
776.90
223,228.71

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

เงินลงทุนทั่วไปของธนาคารประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีจานวน 2,238.81 ล้านบาท และ 1,933.69 ล้านบาท ตามลาดับ ได้รวมเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จานวน 1,048.15 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจานวน และได้รวมเงินลงทุนเพื่อส่งเสริมนโยบายภาครัฐ
โดยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสาหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน จานวน 409.49 ล้านบาท
6.4.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
กาไรที่ยัง
1

เงินลงทุนเผื่อขาย

ราคาทุน
334,204.04

31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนที่ยัง
2

มูลค่า

2

ยุติธรรม
ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น
10,803.94
(809.85) 344,198.13

กาไรที่ยัง
1

ราคาทุน
188,392.08

ขาดทุนที่ยัง
2

มูลค่า

2

ยุติธรรม
ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น
10,532.73 (2,124.39) 196,800.42
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
กาไรที่ยัง
1

เงินลงทุนเผื่อขาย

ราคาทุน
334,850.64

31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนที่ยัง
2

2

มูลค่า

ยุติธรรม
ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น
10,815.34
(809.85) 344,856.13

1

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

2

รวมกาไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

กาไรที่ยัง
1

ราคาทุน
189,042.68

ขาดทุนที่ยัง
2

มูลค่า

2

ยุติธรรม
ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น
10,532.73 (2,133.17) 197,442.24

6.4.6 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมี เงินลงทุนในหลัก ทรัพ ย์ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีมูลค่าลดลง จานวน 1,317.05 ล้านบาท และ 608.53 ล้านบาท ตามลาดับ
6.4.7 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซึ่งจาแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงใน
ราคามูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาธารณูปโภคและบริการ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

1,537.58

1,434.11

6.4.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบี ยนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 3 บริษัท มีราคาทุน จานวน 0.10 ล้านบาท โดยธนาคารได้ต้ังค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าเต็มจานวน

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562

ชือ่ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท

ร้อยละของ

หลักทรัพย์

หลักทรัพย์

เงินลงทุน

ทีล่ งทุน

ทีล่ งทุน

(วิธีราคาทุน)

เงินปันผล

บริษัทย่อย
กลุ่มทีถ่ ือหุ้นทางตรง
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด

ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย

หุน้ สามัญ

100.00

30.00

27.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

ธุรกิจบริการ

หุน้ สามัญ

100.00

140.00

118.65

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

100.00

210.90

455.00

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด

บริการงานด้านสารสนเทศ

หุน้ สามัญ

100.00

1,300.00

79.43

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จากัด *

เช่าซือ้

หุน้ สามัญ

100.00

1,000.00

-

บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด **

ทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาด้านการเงิน

หุน้ สามัญ

100.00

40.00

-

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจบัตรเครดิต

หุน้ สามัญ

49.10

1,980.36

บริษัท เคทีซี นาโน จากัด ****

ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อยเพื่อการ

หุน้ สามัญ

24.95

12.48

-

หุน้ สามัญ

24.95

14.97

-

1,045.50

ประกอบอาชีพ
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จากัด ****

ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย

กลุ่มทีถ่ ือหุ้นทางอ้อม
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุร)ี จากัด *****

ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย

บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จากัด *****

ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย

บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จากัด *****

ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย

บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จากัด *****

ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย

รวม

4,728.71

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า ***

(798.76)

รวม

3,929.95

1,725.58
1,725.58

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ประกันชีวิต

หุน้ สามัญ

50.00

4,071.77

-

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประกันวินาศภัย

หุน้ สามัญ

45.00

1,518.82

193.05

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จากัด

เช่าซือ้

หุน้ สามัญ

49.00

87.38

43.12

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด ******

ธุรกิจหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

50.00

1,068.89

บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

บริการ

หุน้ สามัญ

19.82

35.70

17.22

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด

บริการ

หุน้ สามัญ

22.17

117.50

-

6,900.06

253.39

10,830.01

1,978.97

รวม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

-

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)

6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561

ชือ่ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท

ร้อยละของ

หลักทรัพย์

หลักทรัพย์

เงินลงทุน

ทีล่ งทุน

ทีล่ งทุน

(วิธีราคาทุน)

เงินปันผล

บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด

ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย

หุน้ สามัญ

100.00

30.00

22.50

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

ธุรกิจบริการ

หุน้ สามัญ

100.00

140.00

157.15

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

100.00

210.90

320.00

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด

บริการงานด้านสารสนเทศ

หุน้ สามัญ

100.00

1,300.00

16.38

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จากัด *

เช่าซือ้

หุน้ สามัญ

100.00

1,000.00

-

บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด **

ทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาด้านการเงิน

หุน้ สามัญ

100.00

40.00

-

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจบัตรเครดิต

หุน้ สามัญ

49.45

1,994.60

675.75

4,715.50

1,191.78

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า ***

(802.56)

รวม

3,912.94

1,191.78

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ประกันชีวิต

หุน้ สามัญ

50.00

4,071.77

-

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประกันวินาศภัย

หุน้ สามัญ

45.00

1,518.82

168.30

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จากัด

เช่าซือ้

หุน้ สามัญ

49.00

87.38

41.36

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด ******

ธุรกิจหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

50.00

1,068.89

บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

บริการ

หุน้ สามัญ

21.13

38.05

5.28

6,784.91

214.94

10,697.85

1,406.72

รวม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

-

* อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ

** อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจ
*** ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี
**** ธนาคารลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จากัด ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่าน
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยธนาคารลงทุนใน บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.10 และ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จากัด ร้อยละ 75.05
***** ธนาคารลงทุน ทางอ้ อ มผ่ า น บริษัท เคทีซี พิโก (กรุง เทพฯ) จากัด โดย บริษัท เคทีซี พิโก (กรุง เทพฯ) จากัด ลงทุ น ใน
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จากัด
ร้อยละ 100
****** เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
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6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)

6.5.2 งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562

ประเภทธุรกิจ

ชือ่ บริษัท
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
เช่าซือ้
ธุรกิจหลักทรัพย์
บริการ
บริการ

ประเภท
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

50.00
45.00
49.00
50.00
19.82
22.17

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
593.57
971.30
87.38
1,068.89
35.70
117.50
2,874.34

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)
25,662.80
2,952.24
694.96
1,147.92
379.16
108.53
30,945.61
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

ประเภทธุรกิจ

ชือ่ บริษัท
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
เช่าซือ้
ธุรกิจหลักทรัพย์
บริการ

ประเภท
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

50.00
45.00
49.00
50.00
21.13

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
593.57
971.30
87.38
1,068.89
38.05
2,759.19

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)
11,900.65
2,761.78
659.77
1,167.81
344.29
16,834.30

* เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมที่ยัง
ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
6.5.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ชือ่ บริษัท
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด

31 ธันวาคม 2562
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
สินทรัพย์รวม หนีส้ ินรวม ส่วนของผู้ถือหุน้
334,283.68
282,958.08
51,325.60
10,506.36
3,945.84
6,560.52
12,908.03
11,489.74
1,418.29
6,181.96
3,886.12
2,295.84
2,266.87
348.48
1,918.39
525.99
36.43
489.56
366,672.89
302,664.69
64,008.20

สินทรัพย์รวม
275,484.29
9,792.84
11,203.31
6,661.43
1,847.03
304,988.90

31 ธันวาคม 2561
"ตรวจสอบแล้ว"
หนีส้ ินรวม ส่วนของผู้ถือหุน้
251,627.05
23,857.24
3,652.00
6,140.84
9,851.20
1,352.11
4,368.05
2,293.38
219.48
1,627.55
269,717.78
35,271.12
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6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)

6.5.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทร่วม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ว"

รายได้รวม กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้รวม กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

68,962.87

1,881.13

67,381.16

1,455.27

2,856.98

730.89

3,015.72

690.43

958.31

154.18

871.51

170.37

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *

1,097.54

13.24

1,335.81

(0.81)

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

1,048.50

372.32

748.52

205.77

66.56

(40.44)

-

-

74,990.76

3,111.32

ชื่อบริษัท
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด

73,352.72

2,521.03

* เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

6.6.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินเบิกเกินบัญชี
168,673.00
171,033.53
168,673.00
171,033.53
เงินให้กู้ยืม
1,407,818.38 1,347,062.18
1,324,105.64 1,273,401.07
ตั๋วเงิน
505,162.36
492,393.92
512,322.36
503,233.92
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
3,599.32
9,173.43
1.02
1.04
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1,165.03
2,338.81
อื่น ๆ
3,924.99
3,128.17
1,247.24
1,078.31
หัก รายได้รอตัดบัญชี
(469.55)
(925.37)
(36.40)
(45.99)
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
2,089,873.53 2,024,204.67
2,006,312.86 1,948,701.88
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
5,159.59
5,424.06
4,568.82
4,877.86
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
2,095,033.12 2,029,628.73
2,010,881.68 1,953,579.74
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รายสินเชื่อ
(66,722.58)
(71,305.17)
(64,393.52)
(69,052.44)
รายกลุ่ม
(4,045.90)
(3,781.72)
2. เงินสารองส่วนเกิน
(64,459.30)
(58,667.50)
(62,338.13)
(56,287.43)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(39.86)
(39.86)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
1,959,765.48 1,895,874.34
1,884,110.17 1,828,239.87
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่อ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินให้สินเชื่อที่ เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น ได้แ ก่ โครงการสิน เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่าเพื่อ เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นให้แ ก่ผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) โครงการสิน เชื่อดอกเบี้ย ต่าเพื่อ ปรับเปลี่ย นเครื่องจั กรและเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การผลิตสาหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ
3 จัง หวัด ชายแดนใต้ โครงการเงินหมุนเวีย นเพื่อ การอนุรักษ์พ ลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 และโครงการสิน เชื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็นจานวนเงิน 26,427.38 ล้านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมี เ งิน ให้ กู้ ยื ม อื ่น ๆ จานวน 1,247.24 ล้ า นบาท และ
1,078.31 ล้ า นบาท ได้ ร วมหนี้ ที่ เ กิ ด จากการจ่ า ยชาระหนี้ แ ทนลู ก ค้ า รายที่ ผิ ด นั ด ตามสั ญ ญา ซึ่ ง ธนาคารเป็ น ผู้ รั บ รอง
หรื อ ค้าประกันไว้แล้ว จานวน 1,198.00 ล้านบาท และ 1,031.55 ล้านบาท ตามลาดับ
6.6.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

2,032,882.30

ต่างประเทศ
-

31 ธันวาคม 2561
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2,032,882.30

1,951,161.43

0.69

1,951,162.12

46,025.07

9,867.12

55,892.19

51,886.21

18,246.89

70,133.10

1,069.29

29.75

1,099.04

2,832.30

77.15

2,909.45

2,079,976.66

9,896.87

2,089,873.53

2,005,879.94

18,324.73

2,024,204.67
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

1,949,321.63

ต่างประเทศ
-

31 ธันวาคม 2561
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,949,321.63

1,875,658.64

0.69

1,875,659.33

46,025.07

9,867.12

55,892.19

51,886.21

18,246.89

70,133.10

1,069.29

29.75

1,099.04

2,832.30

77.15

2,909.45

1,996,415.99

9,896.87

2,006,312.86

1,930,377.15

18,324.73

1,948,701.88
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
20,841.16
451,428.74
92,733.51
335,074.78
371,806.19
646,909.93
1,918,794.31

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
2,020.63
26,390.56
7,587.68
21,615.19
6,063.24
4,746.48
68,423.78

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
592.66
275.30
7,635.26
6,292.16
395.32
1,811.52
146.70
983.58
2,427.85
2,748.19
1,579.83
535.87
12,777.62
12,646.62

สงสัย
จะสูญ
รวม
2,791.64
26,521.39
41,450.80 533,197.52
9,430.65 111,958.68
5,130.94 362,951.19
12,990.56 396,036.03
5,436.61 659,208.72
77,231.20 2,089,873.53
หน่วย : ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
23,526.18
465,452.34
97,000.24
329,581.33
353,537.67
584,555.30
1,853,653.06

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
2,007.05
29,348.22
6,793.99
14,772.72
6,394.85
4,896.05
64,212.88

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
631.43
891.49
8,628.32
9,378.12
501.00
2,261.81
484.01
2,525.40
2,396.85
2,388.22
1,761.14
478.13
14,402.75
17,923.17

สงสัย
จะสูญ
รวม
1,071.43
28,127.58
37,615.46 550,422.46
8,538.57 115,095.61
7,376.07 354,739.53
12,016.19 376,733.78
7,395.09 599,085.71
74,012.81 2,024,204.67
หน่วย : ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
20,717.59
450,655.26
93,897.15
333,940.56
371,806.19
569,311.48
1,840,328.23

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
2,012.52
26,351.18
7,510.22
21,580.57
6,063.24
3,247.28
66,765.01

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
591.91
275.30
7,628.84
6,290.48
394.83
1,808.63
145.73
982.91
2,427.85
2,748.19
1,338.50
388.42
12,527.66
12,493.93

สงสัย
จะสูญ
2,791.64
41,395.82
9,410.25
5,124.05
12,990.56
2,485.71
74,198.03

รวม
26,388.96
532,321.58
113,021.08
361,773.82
396,036.03
576,771.39
2,006,312.86
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
23,358.96
463,829.89
97,273.62
327,490.70
353,537.67
518,169.77
1,783,660.61

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
1,996.60
29,295.21
6,762.16
14,753.20
6,394.85
3,236.55
62,438.57

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
622.81
887.03
8,589.74
9,303.26
489.39
2,233.69
454.79
2,492.46
2,396.85
2,388.22
1,543.86
317.45
14,097.44
17,622.11

สงสัย
จะสูญ
1,038.19
37,356.60
8,417.40
7,151.87
12,016.19
4,902.90
70,883.15

รวม
27,903.59
548,374.70
115,176.26
352,343.02
376,733.78
528,170.53
1,948,701.88

6.6.4 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสารองส่วนเกิน
รวม

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสารองส่วนเกิน
รวม

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
ในการตั้งค่าเผื่อ
1
2
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

1,923,615.73
68,696.56
12,779.63
12,646.62
77,294.58

883,840.78
30,545.00
6,428.87
4,526.67
37,398.49

2,095,033.12

962,739.81

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

1
2
100
100
100

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
ในการตั้งค่าเผื่อ
1
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ (%) 2

1,858,756.46
64,464.87
14,404.28
17,923.17
74,079.95

872,883.93
25,554.66
7,898.81
9,196.18
31,511.21

2,029,628.73

947,044.79

1
2
100
100
100

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
13,907.87
8,477.50
6,433.38
4,546.77
37,402.96
64,459.30
135,227.78

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
13,399.00
11,584.89
7,898.81
9,196.18
33,008.01
58,667.50
133,754.39
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.4 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อ

ยอดสุทธิที่ใช้

และดอกเบี้ย

ในการตั้งค่าเผื่อ

ค้างรับ

หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
1

ในการตั้งค่าเผื่อ

ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ (%)

หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ

1,844,572.60

808,034.02

1

11,390.92

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

67,026.16

29,098.14

2

7,941.76

จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน

12,527.68

6,199.65

100

6,204.16

จัดชั้นสงสัย

12,493.92

4,388.48

100

4,408.58

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

74,261.32

34,443.63

100

34,448.10

2. เงินสารองส่วนเกิน
รวม

62,338.13
2,010,881.68

882,163.92

126,731.65

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเชื่อ

ยอดสุทธิที่ใช้

อัตราที่ใช้

และดอกเบี้ย

ในการตั้งค่าเผื่อ

ในการตั้งค่าเผื่อ

ค่าเผื่อ

ค้างรับ

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ (%)

หนี้สงสัยจะสูญ

1

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ

1,788,230.40

810,450.16

1

11,142.66

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

62,679.70

24,206.50

2

11,091.42

จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน

14,097.45

7,689.49

100

7,689.49

จัดชั้นสงสัย

17,622.11

9,019.90

100

9,019.90

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

70,950.08

28,612.17

100

30,108.97

2. เงินสารองส่วนเกิน
รวม

56,287.43
1,953,579.74

1

879,978.22

125,339.87

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้ นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือ
มูล หนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาห น่าย
หลักประกัน
2
รวมวิธีอัตราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery)
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.5 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่า มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ โดยรวมเงินให้สินเชื่อ ที่เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

102,659.44

106,369.71

99,223.62

102,633.69

4.33

4.53

4.33

4.52

42,333.25

44,396.08

42,217.61

43,942.97

1.83

1.94

1.89

1.98

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้ตัดหนี้สูญสาหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ โดยมีเงินต้น
และดอกเบี้ยค้างรับ รวมจานวน 18,833.52 ล้านบาท และ 18,330.35 ล้านบาท ตามลาดับ
6.6.6 เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้ รายได้ ต ามเกณฑ์
คงค้าง ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
102,659.44
106,369.71
4.33
4.53

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
99,223.62
102,633.69
4.33
4.52

6.6.7 เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มี
ปัญ หาเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิน งาน ได้แ ก่ บริษัท จดทะเบีย นที่เ ข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น หลักทรัพ ย์
จดทะเบียน จานวน 2 ราย ยอดหนี้ จานวน 8,501.34 ล้านบาท ซึ่งได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจานวนเงิน 3,141.46 ล้านบาท
และ 3 ราย ยอดหนี้ จานวน 9,052.68 ล้านบาท ซึ่งได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจานวนเงิน 7,616.11 ล้านบาท ตามลาดับ
6.6.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 7,660 ราย เป็นจานวนหนี้
ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 60,638.10 ล้านบาท ได้รับชาระเงินต้น จานวน 16,760.81 ล้านบาท และให้กู้เพิ่ม จานวน
34,678.27 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 40.03 ล้านบาท
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ต่อ)
รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

จานวนหนี้ตาม
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ

บัญชีก่อนปรับ
จานวนราย โครงสร้างหนี้
23
302.41
457
28,667.72
7,180
7,660

ชนิดของสินทรัพย์
ที่รับโอน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่า
ยุติธรรม
302.41

31,667.97
60,638.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จานวน 37,540 ราย
เป็นเงิน 159,686.98 ล้านบาท ซึ่งจานวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จานวน 18,581 ราย
เป็นเงิน 10,641.55 ล้านบาท
งบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จานวน
7,731 ราย เป็นจานวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจานวนเงิน 62,292.22 ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 9,410 ราย เป็นจานวนหนี้
ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 67,302.08 ล้านบาท ได้รับชาระเงิ นต้น จานวน 10,857.72 ล้านบาท ให้กู้เพิ่ม จานวน
44,680.60 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 3.80 ล้านบาท
รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนหนี้ตาม
ชนิดของสินทรัพย์
บัญชีก่อนปรับ
ที่รับโอน
จานวนราย โครงสร้างหนี้
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
6
52.56
381
29,283.27
9,023
9,410

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
52.56

37,966.25
67,302.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จานวน 36,782 ราย
เป็นเงิน 165,455.48 ล้านบาท ซึ่งจานวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จานวน
16,175 ราย เป็นเงิน 8,830.08 ล้านบาท
งบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จานวน
9,467 ราย เป็นจานวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจานวนเงิน 69,562.05 ล้านบาท
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.6.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา

จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา

มากกว่า มากกว่า

มากกว่า มากกว่า

ไม่เกิน 1 ปี

1-5 ปี

5 ปี

รวม

2,532.23

2,168.64

63.48

4,764.35

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

ไม่เกิน 1 ปี

1-5 ปี

6,778.78 4,712.38

5 ปี

รวม

21.08

11,512.24

(433.30)

(879.53)

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

4,331.05

10,632.71

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(515.03)

(1,238.29)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

3,816.02

9,394.42

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา

จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา

มากกว่า มากกว่า

มากกว่า มากกว่า

ไม่เกิน 1 ปี

1-5 ปี

5 ปี

1.02

-

-

รวม
1.02

ไม่เกิน 1 ปี
1.04

1-5 ปี

5 ปี

-

-

รวม
1.04

(0.15)

(0.15)

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

0.87

0.89

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(0.87)

(0.89)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

-

-

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
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6.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ

กล่าวถึง

ต่ากว่า

สงสัย

สารองส่วนที่

ปกติ

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

จะสูญ

เกินเกณฑ์ ธปท.

13,399.00

11,584.89

7,898.81

9,196.18

33,008.01

58,667.50

133,754.39

647.75

(1,942.05)

3,285.70

(4,571.38)

21,181.03

5,238.84

23,839.89

รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนไปค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

-

(39.86)

-

-

หนี้สูญได้รับคืน

-

-

-

-

หนี้สูญตัดบัญชี

(144.21)

อื่น ๆ
ยอดปลายงวด

(1,125.75) (4,751.13)

5.33

0.27

13,907.87

8,477.50

6,433.38

-

-

(39.86)

2,319.45

-

2,319.45

(101.46) (19,053.19)

-

(25,175.74)

23.43

(52.34)

552.96

529.65

4,546.77

37,402.96

64,459.30

135,227.78

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
กล่าวถึง

ต่ากว่า

สงสัย

สารองส่วนที่

ปกติ

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

จะสูญ

เกินเกณฑ์ ธปท.

ยอดต้นงวด

11,067.33

17,305.19

7,289.59

25,029.24

28,246.88

36,425.50

125,363.73

หนี้สงสัยจะสูญ

(1,300.47)

(4,752.43)

4,952.00

(15,682.55)

19,260.70

23,735.97

26,213.22

รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

-

17.26

-

-

หนี้สูญได้รับคืน

-

-

-

-

หนี้สูญตัดบัญชี

(216.14)

อื่น ๆ

3,848.28

98.51

13,399.00

11,584.89

ยอดปลายงวด

(1,083.64) (4,342.78)
7,898.81

-

-

17.26

4,343.30

-

4,343.30

(119.51) (18,607.45)

-

(24,369.52)

(31.00)

(235.42)

(1,493.97)

2,186.40

9,196.18

33,008.01

58,667.50

133,754.39

รายงานประจ� ำ ปี 2562

248

6.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ

กล่าวถึง

ต่ากว่า

ปกติ

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

11,142.66

11,091.42

242.93

สงสัย

สารองส่วนที่

สงสัย

จะสูญ

เกินเกณฑ์ ธปท.

7,689.49

9,019.90

30,108.97

56,287.43

125,339.87

(3,110.07) (1,485.33)

(4,634.75)

20,989.48

5,497.74

17,500.00

รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนไปค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

-

(39.86)

-

-

หนี้สูญได้รับคืน

-

-

-

-

หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

-

-

อื่น ๆ

5.33

0.27

-

23.43

(52.34)

552.96

529.65

11,390.92

7,941.76

4,408.58

34,448.10

62,338.13

126,731.65

ยอดปลายงวด

6,204.16

-

-

(39.86)

2,235.51

-

2,235.51

(18,833.52)

-

(18,833.52)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
กล่าวถึง

ต่ากว่า

สงสัย

สารองส่วนที่

ปกติ

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

จะสูญ

เกินเกณฑ์ ธปท.

ยอดต้นงวด

8,948.50

16,803.74

7,003.55

24,651.26

25,500.03

33,819.27

116,726.35

หนี้สงสัยจะสูญ

(1,654.12)

(5,828.09)

685.94

(15,600.36)

18,934.50

23,962.13

20,500.00

รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

-

17.26

-

-

หนี้สูญได้รับคืน

-

-

-

-

หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

-

-

3,848.28

98.51

-

(31.00)

(235.42)

(1,493.97)

2,186.40

11,142.66

11,091.42

9,019.90

30,108.97

56,287.43

125,339.87

อื่น ๆ
ยอดปลายงวด

7,689.49

-

-

17.26

4,240.21

-

4,240.21

(18,330.35)

-

(18,330.35)

สาหรับ ปีสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ธนาคารได้ตั้ง ค่าเผื่อ หนี้สงสัย จะสูญ จานวน 17,500 ล้า นบาท สาหรับ ปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 20,500 ล้านบาท
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6.8 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

-

17.26

โอนมาจาก (โอนไป) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

39.86

(17.26)

ยอดปลายงวด

39.86

-

ยอดต้นงวด

ธนาคารจะโอนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้ที่ได้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และโอนกลับเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ไม่ได้
ธนาคารไม่ได้ตัดจาหน่ายค่าเผื่ อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้เมื่อได้รับชาระ โดยโอนกลับเป็น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีโอกาสกลับเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก
6.9 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ยอดต้นงวด

31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น/

จาหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น/

จาหน่าย/ ยอดปลายงวด

รับโอน

โอนออก

รับโอน

โอนออก

ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก

30,718.06

5,386.10

4,428.75

31,675.41

32,002.40

2,236.11

3,520.45

30,718.06

ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน

6,080.65

2,632.49

251.60

8,461.54

4,190.69

2,172.98

283.02

6,080.65

297.35

40.87

146.30

191.92

236.44

168.47

107.56

297.35

37,096.06

8,059.46

4,826.65

40,328.87

36,429.53

4,577.56

3,911.03

37,096.06

สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดทาการ)
ทรัพย์สินรอการขายระหว่างดาเนินการ
รวม

68.62

-

-

68.62

68.62

-

-

68.62

901.95

985.55

901.95

985.55

826.01

901.95

826.01

901.95

38,066.63

9,045.01

5,728.60

41,383.04

37,324.16

5,479.51

4,737.04

38,066.63

(9,200.48)

(1,814.22)

(269.31)

32,182.56

35,509.94

5,210.20

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(2,083.53) (7,116.95)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

35,983.10

1,928.06

5,728.60

4,737.04

(2,083.53)
35,983.10

รายงานประจ� ำ ปี 2562

250

6.9 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ยอดต้นงวด

31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น/

จาหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น/

จาหน่าย/ ยอดปลายงวด

รับโอน

โอนออก

รับโอน

โอนออก

ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก

30,718.06

5,386.10

4,428.75

31,675.41

32,002.40

2,236.11

3,520.45

30,718.06

ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน

6,080.65

2,632.49

251.60

8,461.54

4,190.69

2,172.98

283.02

6,080.65

-

110.60

110.60

-

110.60

40,247.55

36,303.69

สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดทาการ)

110.60
36,909.31

8,018.59

4,680.35

4,409.09

3,803.47

36,909.31

68.62

-

-

68.62

68.62

-

-

68.62

901.95

985.55

901.95

985.55

826.01

901.95

826.01

901.95

รวม

37,879.88

9,004.14

5,582.30

41,301.72

37,198.32

5,311.04

4,629.48

37,879.88

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,967.08)

(7,158.74)

(9,125.82)

(1,711.98)

(255.10)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

35,912.80

1,845.40

32,175.90

35,486.34

5,055.94

ทรัพย์สินรอการขายระหว่างดาเนินการ

5,582.30

4,629.48

(1,967.08)
35,912.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นสุทธิ จานวน 7,158.74 ล้านบาท
และ 255.10 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเกิดจากการตั้งเพิ่มหรือโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จานวน 878.26
ล้านบาท และ 498.30 ล้านบาท ตามลาดับ (ก่อนรวมรายได้ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ลูกค้าจ่ายแทนจานวน 74.28 ล้านบาท และ 82.10 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย จานวน 231.16 ล้านบาท และ 187.44 ล้านบาท ตามลาดับ)
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6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
ทีด่ ิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ ีราคาเพิ่ม *
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

9,521.70
10,438.05
12,272.51
20,675.74
1,353.73
54,261.73

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผื่อ ทีด่ ิน อาคารและ
เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่ มราคา จาหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ
รับโอน โอนออก
3.49
299.77
2,783.27
629.84
3,716.37

3,676.85
180.53
196.82
469.22
1,088.09
5,611.51

5,848.34
10,257.52
12,375.46
22,989.79
895.48
52,366.59

8,641.63
17,530.86
652.60
26,825.09

254.73
1,542.47
74.40
1,871.60

172.76
420.60
2.69
596.05

8,723.60
18,652.73
724.31
28,100.64

49.00
16.05
65.05

5,799.34
10,257.52
3,635.81
4,337.06
171.17
24,200.90
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
ทีด่ ิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ ีราคาเพิ่ม *
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

9,213.10
10,446.24
11,909.89
21,897.66
888.82
54,355.71

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผื่อ ทีด่ ิน อาคารและ
เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่ มราคา จาหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ
รับโอน
โอนออก
311.28
445.31
1,505.59
965.29
3,227.47

2.68
8.19
82.69
2,727.51
500.38
3,321.45

9,521.70
10,438.05
12,272.51
20,675.74
1,353.73
54,261.73

8,420.97
18,430.89
565.04
27,416.90

284.60
1,604.87
92.44
1,981.91

63.94
2,504.90
4.88
2,573.72

8,641.63
17,530.86
652.60
26,825.09

919.40
16.05
935.45

8,602.30
10,438.05
3,614.83
3,144.88
701.13
26,501.19
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
ทีด่ ิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ ีราคาเพิ่ม *
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

9,738.63
10,438.05
11,367.08
11,279.38
1,061.40
43,884.54

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผื่อ ทีด่ ิน อาคารและ
เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่ มราคา จาหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ
รับโอน โอนออก
3.49
241.37
1,772.89
178.51
2,196.26

3,676.85
180.53
152.94
215.29
366.98
4,592.59

6,065.27
10,257.52
11,455.51
12,836.98
872.93
41,488.21

7,940.74
9,762.91
652.60
18,356.25

216.45
819.16
74.40
1,110.01

129.55
204.76
2.69
337.00

8,027.64
10,377.31
724.31
19,129.26

49.00
16.05
65.05

6,016.27
10,257.52
3,411.82
2,459.67
148.62
22,293.90
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6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ยอดต้นงวด

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ค่าเผื่อ

ทีด่ ิน อาคารและ

เพิ่มขึ้น/

จาหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่ มราคา จาหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า

รับโอน

โอนออก

อุปกรณ์สุทธิ

ทีด่ ิน
ราคาทุนเดิม

9,430.04

311.28

2.69

9,738.63

-

-

-

-

919.40

8,819.23

10,446.24

-

8.19

10,438.05

-

-

-

-

-

10,438.05

อาคาร

10,956.57

435.15

24.64

11,367.08

7,698.21

249.11

6.58

7,940.74

16.05

3,410.29

อุปกรณ์

12,905.52

448.09

2,074.23

11,279.38

11,000.32

739.56

1,976.97

9,762.91

-

1,516.47

858.41

208.74

5.75

1,061.40

565.04

92.44

4.88

652.60

-

408.80

44,596.78

1,403.26

2,115.50

43,884.54

19,263.57

1,081.11

1,988.43

18,356.25

ส่วนทีต่ ีราคาเพิ่ม *

อื่น ๆ
รวม

935.45

24,592.84

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อการด้อยค่ามีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา

935.45

919.40

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

(870.40)

16.05

ยอดคงเหลือ

65.05

935.45

6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

ลดลง/

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จาหน่าย
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

6,849.08

858.37

11.41

3.22

4,261.58

481.91

ลดลง/

สินทรัพย์
ปลายงวด

จาหน่าย
7,225.54

4,307.34

633.19

-

14.63

10.14

0.76

24.12

-

4,285.70

3,095.54

508.20

774.80

815.45

467.55

11,630.27

1,660.51

1,297.36

11,993.42

198.00

ไม่มีตัวตน
สุทธิ

4,742.53

2,483.01

-

10.90

3.73

244.22

-

3,339.76

945.94

-

-

878.17

198.00

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างดาเนินการ
รวม

7,413.02

8,093.19

467.55
3,900.23
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6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

ลดลง/

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จาหน่าย
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

6,120.21

763.53

34.66

10.61

0.80

-

4,224.13

40.23

390.76
10,745.71

ลดลง/

ค่าเผื่อ

ปลายงวด การด้อยค่า ไม่มีตัวตน

จาหน่าย
6,849.08

3,717.66

619.13

29.45

11.41

9.44

0.70

2.78

4,261.58

2,838.67

259.65

2.78

294.68

177.24

508.20

-

-

1,099.24

214.68

11,630.27

879.48

32.23

สินทรัพย์
สุทธิ

4,307.34

-

2,541.74

10.14

-

1.27

3,095.54

-

1,166.04

273.45

234.75

273.45

3,943.80

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างดาเนินการ
รวม

6,565.77

7,413.02

หน่วย : ล้านบาท

ต้นงวด
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างดาเนินการ
รวม

1,172.56
5.12
735.32
130.27
2,043.27

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน
จาหน่าย
จาหน่าย
สุทธิ
606.17
284.37 1,494.36
126.05
0.46
650.42
776.01
718.35
1.96
0.04
7.08
4.99
5.03
2.05
56.53
735.32
393.15
449.68
285.64
614.80

352.74

1,222.93

637.11

392.33
2,629.09

1,048.56

-

-

182.62

0.46

1,230.72

392.33
1,398.37

หน่วย : ล้านบาท

ต้นงวด
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างดาเนินการ
รวม

967.00
5.12
738.10
71.43
1,781.65

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน
จาหน่าย
จาหน่าย
สุทธิ
205.56
1,172.56
545.21
105.21
650.42
522.14
5.12
4.97
0.02
4.99
0.13
2.78
735.32
336.11
59.82
2.78
393.15
342.17
58.84
264.40

2.78

130.27
2,043.27

886.29

165.05

2.78

1,048.56

130.27
994.71
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6.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

8,164.56

5,127.96

5,697.18

2,666.69

-

-

8,164.56

-

5,127.96

-

5,697.18

2,666.69

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
1 มกราคม 2562 กาไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน

680.13

8.63

(262.91)

425.85

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

160.51

(0.76)

-

159.75

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

4,008.39

1,443.65

-

5,452.04

ทรัพย์สินรอการขาย

416.90

1,423.29

-

1,840.19

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

268.60

(250.94)

-

17.66

2,966.05

516.33

197.93

15.20

(13.71)

-

1.49

1,514.33

26.16

-

1,540.49

10,030.11

3,152.65

(64.98)

13,117.78

เงินลงทุน

2,138.32

72.90

54.24

2,265.46

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,492.00

26.35

(36.11)

2,482.24

271.71

(66.52)

-

205.19

0.12

0.21

-

0.33

4,902.15

32.94

18.13

4,953.22

5,127.96

3,119.71

(83.11)

8,164.56

ประมาณการหนี้สิน
เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม

3,680.31

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ
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6.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
1 มกราคม 2561 กาไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2561
470.70
160.49
3,874.51
362.90
212.76
3,131.38
31.94
1,051.46
9,296.14

(2.62)
0.02
133.88
54.00
55.84
59.06
(16.74)
462.87
746.31

212.05
(224.39)
(12.34)

680.13
160.51
4,008.39
416.90
268.60
2,966.05
15.20
1,514.33
10,030.11

1,867.86
2,408.67
426.67
0.17
4,703.37
4,592.77

14.61
84.97
(154.96)
(0.05)
(55.43)
801.74

255.85
(1.64)
254.21
(266.55)

2,138.32
2,492.00
271.71
0.12
4,902.15
5,127.96

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
1 มกราคม 2562 กาไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

681.89
160.51
2,085.57
393.42
187.09
2,332.62
1,401.09
7,242.19

8.63
(0.76)
1,455.67
1,431.75
(174.08)
490.74
24.10
3,236.05

(264.67)
173.07
(91.60)

425.85
159.75
3,541.24
1,825.17
13.01
2,996.43
1,425.19
10,386.64

2,138.32
2,437.18
4,575.50
2,666.69

72.90
20.65
93.55
3,142.50

56.52
(36.11)
20.41
(112.01)

2,267.74
2,421.72
4,689.46
5,697.18
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6.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
1 มกราคม 2561 กาไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

470.70
160.49
1,851.40
342.39
183.88
2,416.25
981.98
6,407.09

(2.62)
0.02
234.17
51.03
3.21
129.06
419.11
833.98

213.81
(212.69)
1.12

681.89
160.51
2,085.57
393.42
187.09
2,332.62
1,401.09
7,242.19

1,867.86
2,408.88
4,276.74
2,130.35

14.61
29.94
44.55
789.43

255.85
(1.64)
254.21
(253.09)

2,138.32
2,437.18
4,575.50
2,666.69

6.13 สินทรัพย์อ่ น
ื สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายจ่ายล่วงหน้า

1,332.05

1,349.14

1,117.90

1,006.47

ลูกหนี้สรรพากร

357.51

1,071.03

3.86

4.81

51.12

74.75

51.12

74.75

บัญชีพักลูกหนี้

5,905.73

5,520.20

5,896.16

5,508.86

หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และลูกหนี้ Cash Margin

6,974.68

3,935.01

6,974.68

3,935.01

สิทธิการเช่า

บัญชีระหว่างกันของสานักงานใหญ่และสาขา
บัญชีรอรับชาระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอื่น

-

20.48

-

20.48

968.24

1,269.40

968.24

1,269.40

สินทรัพย์เบ็ดเตล็ด

11,425.58

6,132.11

11,699.08

6,942.49

รวม

27,014.91

19,372.12

26,711.04

18,762.27

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(3,172.49)

(3,028.15)

(3,156.31)

(3,001.50)

รวมสินทรัพย์อื่นสุทธิ

23,842.42

16,343.97

23,554.73

15,760.77

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 สิน ทรัพ ย์เ บ็ด เตล็ด ได้ร วมรายการลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ต ามสัญญาซื้อขาย
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จานวน 997.87 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าด้วยจานวนเดียวกัน (หมายเหตุ ข้อ 6.37.1)
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6.14 เงินรับฝาก

6.14.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

84,692.34

86,498.72

84,705.12

88,144.96

1,493,161.77

1,402,459.13

1,495,080.35

1,403,335.22

578,010.88

550,644.05

578,674.47

551,467.65

2,155,864.99

2,039,601.90

2,158,459.94

2,042,947.83

6.14.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

ต่างประเทศ

31 ธันวาคม 2561
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2,112,824.00

17,011.27

2,129,835.27

1,978,710.89

14,746.40

1,993,457.29

14,216.81

6,823.93

21,040.74

33,355.94

5,811.85

39,167.79

2,620.75

2,368.23

4,988.98

4,004.60

2,972.22

6,976.82

2,129,661.56

26,203.43

2,155,864.99

2,016,071.43

23,530.47

2,039,601.90

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

ต่างประเทศ

31 ธันวาคม 2561
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2,115,418.95

17,011.27

2,132,430.22

1,982,056.82

14,746.40

1,996,803.22

14,216.81

6,823.93

21,040.74

33,355.94

5,811.85

39,167.79

2,620.75

2,368.23

4,988.98

4,004.60

2,972.22

6,976.82

2,132,256.51

26,203.43

2,158,459.94

2,019,417.36

23,530.47

2,042,947.83
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6.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

31 ธันวาคม 2561
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

6.15.1 ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

597.57

24,156.25

24,753.82

79.00

27,507.65

27,586.65

382.55

92,620.09

93,002.64

407.46

35,497.89

35,905.35

3,565.08

29,963.61

33,528.69

411.87

27,128.74

27,540.61

38,443.25

20,137.95

58,581.20

29,138.55

34,633.88

63,772.43

42,988.45

166,877.90

209,866.35

30,036.88

124,768.16

154,805.04

289.43

5,427.72

5,717.15

346.46

1,946.99

2,293.45

6.15.2 ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

78.53

-

78.53

112.05

-

112.05

160.50

-

160.50

185.39

-

185.39

528.46

5,427.72

5,956.18

643.90

1,946.99

2,590.89

43,516.91

172,305.62

215,822.53

30,680.78

126,715.15

157,395.93
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

31 ธันวาคม 2561
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

6.15.1 ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

597.57

24,156.25

24,753.82

79.00

27,507.65

27,586.65

685.48

86,633.50

87,318.98

407.46

30,700.08

31,107.54

3,565.08

29,963.61

33,528.69

411.87

26,928.74

27,340.61

38,443.24

18,239.06

56,682.30

29,339.85

34,034.40

63,374.25

43,291.37

158,992.42

202,283.79

30,238.18

119,170.87

149,409.05

289.43

5,427.72

5,717.15

346.46

1,946.99

2,293.45

6.15.2 ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

78.53

-

78.53

112.05

-

112.05

160.50

-

160.50

185.39

-

185.39

528.46

5,427.72

5,956.18

643.90

1,946.99

2,590.89

43,819.83

164,420.14

208,239.97

30,882.08

121,117.86

151,999.94
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6.16 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม

จาแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย ครบกาหนด
สกุลเงิน

(ร้อยละ)

ไถ่ถอน

ปี 2558

บาท

3.14-4.00

2562-2568

4,695.00

-

4,695.00

7,080.00

-

7,080.00

ปี 2559

บาท

1.88-4.00

2562-2569

14,600.00

-

14,600.00

17,496.00

-

17,496.00

ปี 2560

บาท

2.46-3.80

2565-2570

11,043.40

-

11,043.40

11,043.40

-

11,043.40

ปี 2561

บาท

2.20-3.83

2563-2571

9,065.00

-

9,065.00

9,065.00

-

9,065.00

ปี 2562

บาท

2.40-3.20

2564-2572

6,115.00

-

6,115.00

ครั้งที่ 1/2557 (EMTN Programme)

ดอลลาร์สหรัฐ

5.20

2567

-

ครั้งที่ 1/2558

ริงกิตมาเลเซีย

5.10

2568

-

ครั้งที่ 1/2560

บาท

3.40

2570

20,000.00

-

20,000.00

ครั้งที่ 1/2562

บาท

3.70

2572

24,000.00

-

24,000.00

บาท

-

2555

0.70

-

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

หุ้นกู้ระยะยาว

-

-

-

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น *
รวม

89,519.10

7,322.20

7,322.20

7,322.20

-

22,714.86

22,714.86

-

7,805.55

7,805.55

20,000.00

-

20,000.00

-

-

-

0.70

0.70

-

0.70

96,841.30

64,685.10

30,520.41

95,205.51

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย ครบกาหนด
สกุลเงิน

(ร้อยละ)

ไถ่ถอน

ครั้งที่ 1/2557 (EMTN Programme)

ดอลลาร์สหรัฐ

5.20

2567

-

ครั้งที่ 1/2558

ริงกิตมาเลเซีย

5.10

2568

-

ครั้งที่ 1/2560

บาท

3.40

2570

20,000.00

-

20,000.00

ครั้งที่ 1/2562

บาท

3.70

2572

24,000.00

-

24,000.00

บาท

-

2555

0.70

-

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น *
รวม

* ตั๋วแลกเงินที่ครบกาหนดแล้วแต่ลูกค้ายังไม่สามารถไถ่ถอนได้

44,000.70

7,322.20

7,322.20

7,322.20

-

22,714.86

22,714.86

-

7,805.55

7,805.55

20,000.00

-

20,000.00

-

-

-

0.70

0.70

-

0.70

51,322.90

20,000.70

30,520.41

50,521.11
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6.16 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)

หุ้นกู้ ภายใต้ Euro Medium Term Note Programme (EMTN Programme) วงเงิน 2,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้ อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III (Subordinated Tier 2)
จานวน 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อายุหุ้นกู้ 10.5 ปี สาหรับ 5.5 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี หลังจากนั้น
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5-year US Treasury Rate บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.535 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ธนาคารดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้วทั้งจานวน ณ วันครบรอบ 5.5 ปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิภายใต้โครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note Programme วงเงิน 5,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III (Subordinated Tier 2) จานวน
1,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี การไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2560 วงเงิน 20,000 ล้านบาท จานวน 20 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี มูลค่า
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 24,000 ล้านบาท จานวน 24 ล้านหน่ วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี มูลค่า
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือ นตลอดอายุตราสาร ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลังจากนั้น ต้องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
การไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วันครบกาหนดชาระดอกเบี้ยใด ๆ หลังวันครบรอบ
5 ปี หรือ ภายใต้เ งื่อ นไขที่กาหนด ยกเว้น หุ้น กู้ ด้อ ยสิท ธิภ ายใต้โ ครงการ EMTN Programme การไถ่ถ อนคืน ก่อ นกาหนด
สามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5.5 ปี หรือ ณ วันครบกาหนดชาระดอกเบี้ยใด ๆ หลังวันครบรอบ 5.5 ปี
6.17 ประมาณการหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

14,418.80

10,987.65

12,973.06

9,904.19

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจาเลย

686.76

684.40

686.76

684.40

ประมาณการหนี้สินอื่น

134.20

165.69

116.28

146.32

15,239.76

11,837.74

13,776.10

10,734.91

รวมประมาณการหนี้สิน
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6.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดยกมา
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- จากข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- จากข้อสมมติทางการเงิน
- จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์
รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
10,987.65
742.14
392.68
2,541.19
(1,234.48)

11,947.70
686.65
415.30
76.86
(1,016.92)

9,904.19
643.00
351.36
2,373.67
(1,164.48)

10,859.40
664.10
408.33
(964.19)

1,403.94
2,011.35
(2,425.67)
14,418.80

23.27
(1,145.21)
10,987.65

1,097.74
1,843.62
(2,076.04)
12,973.06

22.36
(1,085.81)
9,904.19

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
1.63% - 1.96%
2.75% - 4.42%
3.00% - 6.00%
3.62% - 6.50%
0.57% - 45.84%
0.07% - 30.26%
55 - 60 ปี
55 - 60 ปี

อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการลาออกเฉลี่ย
เกษียณอายุ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการคานวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติต่าง ๆ
ที่ใช้ในการคานวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรในโครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตินั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน
หน่วย : ล้านบาท

อัตราคิดลดเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(1,808.19)
2,190.98

(1,062.94)
1,262.30

(1,307.14)
1,562.95

(947.72)
1,126.69

1,688.55
(1,442.84)

976.53
(835.33)

1,083.99
(933.66)

854.32
(733.88)

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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6.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชาระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของโครงการผลประโยชน์พนั กงาน
และระยะเวลาครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ซึ่งคานวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่าย
ชาระในอนาคตก่อนการคิดลด

ระยะเวลาการจ่ายชาระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ :
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 15 ปี ถึง 25 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป

หน่วย : ปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
8-17
9-31
16
21
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
700.44
675.47
3,357.15
6,734.28
5,412.31
9,430.24
12,497.10

552.75
605.71
2,773.87
6,472.42
5,615.08
10,377.94
20,779.86

627.29
636.08
3,109.39
6,145.35
4,628.91
8,188.84
12,205.90

502.09
556.44
2,567.40
5,877.44
4,760.77
8,151.06
19,699.43

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างเพิ่มเติม สาหรับกรณีลูกจ้าง
ซึ่งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสี่ร้อยวัน
สุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย ซึ่งงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในงบการเงินแล้ว
ประมาณการหนี้สนิ จากคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจาเลย

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจาเลย
ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น
ยอดปลายงวด

ประมาณการหนี้สินอื่น

ประมาณการหนี้สินอื่น
ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ยอดปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
684.40
2.36
686.76

518.85
165.55
684.40

684.40
2.36
686.76

518.85
165.55
684.40

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
165.69
(31.49)
134.20

159.12
6.57
165.69

146.32
(30.04)
116.28

146.32
146.32

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

263

6.18 หนี้สินอื่น

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีระหว่างกันสานักงานใหญ่และสาขา
บัญชีพักเจ้าหนี้
บัญชีเจ้าหนี้ภาษี
รายได้รอตัดบัญชีสาหรับคะแนนสะสม
บัญชีรอชาระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอื่น
บัญชีเงินรับล่วงหน้า
บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ
หนี้สินเบ็ดเตล็ด
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
4,610.77
4,193.71
4,269.23
3,819.36
13,958.37
14,007.94
12,019.77
12,214.13
911.04
911.04
2,626.91
2,801.96
3,586.59
4,126.09
5,713.49
4,250.44
4,862.94
3,352.70
2,277.23
2,335.67
132.09
613.90
132.09
613.90
5,650.44
2,222.63
5,650.44
2,222.63
1,745.14
5,282.65
1,745.14
5,282.65
13,583.60
15,062.36
9,112.45
18,399.55
56,025.03
49,292.50
48,239.60
40,743.91
5289.95

6.19 ทุนเรือนหุ้น

6.19.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว จานวน 13,976,061,250 หุ้น
6.19.2 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิ จานวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ตราไว้ สภาพของหุ้นมีลักษณะพิเศษ นอกจากมีสิทธิ
ออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล
6.19.3 ธนาคารเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยมี ก องทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ถื อ หุ้ น ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม 2562 จานวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
6.20 สารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ธนาคารจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ซึ่งธนาคารได้กันสารองตามกฎหมายไว้เต็มจานวนแล้ว
6.21 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 26 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
จานวน 25,100.62 ล้านบาท และเมื่อวั นที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 25 มีมติอนุมัติให้จัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี 2560 จานวน 21,312.47 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.8725 บาท และ 0.7645 บาท)
เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.718 บาท และ 0.61 บาท)
ยอดคงเหลือกาไรยกไปงวดหน้า

กาไรปี 2561
4.80
10,034.81
15,061.01

หน่วย : ล้านบาท
กาไรปี 2560
4.20
8,525.40
12,782.87
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6.22 ภาระผูกพั นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

6.22.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
8,127.87
9,996.58
3,544.24
3,781.13
6,589.69
5,626.47
53,243.74
54,990.07

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค้าประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

153,648.80
180,860.79
406,015.13

154,399.93
172,789.00
246.59
401,829.77

นอกจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่กล่าวข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารยังมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกฟ้องคดีรายที่สาคัญ จานวน 13,349.19 ล้านบาท และ 12,560.20 ล้านบาท ตามลาดับ ในจานวนนี้ได้ร วมคดีซึ่งศาล
ชั้นต้นได้พิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้รับรู้ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีดังกล่าวข้างต้น
จานวน 686.76 ล้านบาท และ 684.40 ล้านบาท ตามลาดับ (หมายเหตุ ข้อ 6.17)
6.22.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบกาหนดชาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ระยะเวลา
ที่ดินและ/หรืออาคาร
รถยนต์
อื่น ๆ
รวม

ระยะเวลา 1 ปี
832.32
445.37
228.92
1,506.61

31 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป
639.33
30.17
859.56
202.43
1,701.32
30.17

รวม
ระยะเวลา 1 ปี
1,501.82
844.42
1,304.93
427.73
431.35
202.39
3,238.10
1,474.54

31 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป
790.38
44.84
839.88
183.97
1,814.23
44.84

รวม
1,679.64
1,267.61
386.36
3,333.61

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ระยะเวลา
ที่ดินและ/หรืออาคาร
รถยนต์
อื่น ๆ
รวม

ระยะเวลา 1 ปี
615.88
401.42
2.69
1,019.99

31 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป
503.42
30.17
792.26
3.32
1,299.00
30.17

รวม
ระยะเวลา 1 ปี
1,149.47
598.71
1,193.68
383.18
6.01
1.03
2,349.16
982.92

31 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป
548.27
44.84
775.87
0.03
1,324.17
44.84

รวม
1,191.82
1,159.05
1.06
2,351.93
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6.23 สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพั นและข้อจากัด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใช้เป็ นหลักประกัน
หลักประกันต่อศาล
หลักประกันการทาธุรกรรมสัญญาซื้ อคืน
ทรัพย์สินรอการขาย (ส่ วนที่ให้สิทธิ์ แก่ลูกหนี้ ในการซื้ อคืนหรื อซื้ อก่อน)
รวม

497.97
26,051.16
8,435.45
34,984.58

517.71
8,450.02
8,967.73

6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่ม ขึน้ ไป
จานวน 121.15 ล้านบาท และ 126.69 ล้านบาท และยอดคงค้างถัวเฉลี่ย ณ สิ้นเดือน จานวน 118.50 ล้านบาท และ 125.68 ล้านบาท ตามลาดับ
ธนาคารมีเงิน ให้สิน เชื่อ และภาระผูกพัน แก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อ หน้าแรก โดยมี
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 5.65 ล้านบาท และ 16.58 ล้านบาท ตามลาดับ
6.24.2 เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพนั ธ์ และสินทรัพย์อื่น
เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

เงินให้สินเชื่อ
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
0.52

0.48

0.52

0.48

8,490.44
(3,141.46)
5,348.98

8,949.19
(7,616.08)
1,333.11

8,490.44
(3,141.46)
5,348.98

8,949.19
(7,616.08)
1,333.11

8.45
2,088.64
3,693.43
0.06
3,490.56
(92.81)
9,188.33

9.00
2,356.11
9,825.38
0.03
3,190.59
(153.81)
15,227.30

5,738.65
605.53
0.59
(63.45)
6,281.32
30,619.97
(170.12)
30,449.85

2,000.12
0.58
0.55
(20.01)
1,981.24
27,245.27
(393.97)
26,851.30

5,738.65
605.53
0.59
(63.45)
6,281.32
30,619.97
(170.12)
30,449.85

2,000.12
0.58
0.55
(20.01)
1,981.24
27,245.27
(393.97)
26,851.30
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6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.24.2 เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์ และสินทรัพย์อื่น (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพัน
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20

19.04

20.89

19.04

20.89

0.96

0.96

0.96

0.96

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

-

-

0.56

0.96

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด

-

-

4.55

4.55

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด

-

-

0.89

0.98

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

-

-

0.50

0.50

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด

2.09

1.80

2.09

1.80

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

0.85

0.85

0.85

0.85

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)

5.00

-

5.00

-

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

126.55

12,168.19

126.55

12,168.19

ตราสารอนุพันธ์ (จานวนเงินตามสัญญา)
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด

-

-

28.39

338.01

932.80

-

932.80

-

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *

9,689.75

10,773.81

9,689.75

10,773.81

0.15

-

0.15

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

-

-

-

2.70

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด

-

-

0.32

0.72

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด

-

-

0.30

3.81

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

-

-

902.94

1,772.88

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

-

-

54.73

46.59

249.94

171.36

249.94

171.36

31.66

28.52

31.66

28.52

0.72

1.03

0.72

1.03

สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *

* เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
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6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.24.3 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และหนี้สินอื่น
เงิน รับ ฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากกิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน มีน โยบายการคิด ต้นทุน
แบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เคทีซี นาโน จากัด
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จากัด
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หนี้สินอื่น
บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

* เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

-

-

500.72
702.96
275.99
190.01
302.93
43.72
881.01
0.16
0.39

556.72
580.91
46.77
251.74
201.31
44.13
1,865.65
-

19.41
19.39
400.96
2,880.91
7,398.96

36.91
38.73
129.42
2,580.73
21,867.66

19.41
19.39
400.96
2,880.91
7,398.96

36.91
38.73
129.42
2,580.73
21,867.66

3,700.00

4,200.00

3,700.00

4,200.00

-

-

240.27
708.97
0.72
126.34
0.04

336.15
1,008.03
0.35
1.17
125.00
0.04

8.89
25.57
15.66

0.03
13.22
29.35
13.86

8.89
25.57
15.66

0.03
13.22
29.35
13.86
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6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.24.4 รายได้และค่าใช้จ่าย
ธนาคารมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด

-

-

69.89

67.61

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด

-

-

122.57

383.48

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

-

-

59.18

21.57

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *

21.82

19.24

21.82

19.24

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด

71.24

1.63

71.24

1.63

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด

-

-

3.98

3.84

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

-

-

4.64

5.33

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด

-

-

1.01

0.98

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด

-

-

0.80

1.78

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

-

-

1.27

1.68

บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด

-

-

0.16

0.16

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

-

-

1.94

1.39

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *

0.06

0.06

0.06

0.06

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)

2.30

0.95

2.30

0.95

159.66

180.20

159.66

180.20

0.01

0.01

0.01

0.01

บริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
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6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.24.4 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด *
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

8.31
7.83
191.19
2,202.80
0.07

2.62
6.24
182.83
2,366.14
0.08

0.12
5.45
0.25
20.74
650.55
268.43

0.13
4.92
0.07
21.77
637.93
334.44

8.31
7.83
191.19
2,202.80
0.07

2.62
6.24
182.83
2,366.14
0.08

-

-

774.28
2,370.72
3,675.94
7.39

939.79
2,342.65
3,529.44
8.36

35.60
9.34
180.85

127.57
8.75
120.36

35.60
9.34
180.85

127.57
8.75
120.36

* เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

6.24.5 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจ่ายให้กรรมการ
และผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
1,185.70
1,099.38
63.03
54.68
1,248.73
1,154.06

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
797.30
751.17
27.06
27.42
824.36
778.59

รายงานประจ� ำ ปี 2562
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6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.24.6 รายการค้าระหว่างกัน
บริษัทย่อย
1) ธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด ดาเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ ธ นาคารในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การดาเนิ น การตามโครงการและระบบงานต่ า ง ๆ ตามแผนธุ ร กิ จ ของธนาคาร
โดยให้บริการแก่ธนาคารเกี่ยวกับการควบคุม บารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การให้คาปรึกษาเบื้องต้นและฝึกอบรม
ในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย ( Cost Plus)
ซึ่งบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจานวน 3,545.00 ล้านบาท
และ 3,398.50 ล้านบาท ตามลาดับ
ธนาคารให้บริษัทย่อยดังกล่าวดาเนินการแทนธนาคารในการดาเนินการตามโครงการ GFMIS ในระยะที่ 2 ตั้งแต่
ปี 2546 ธนาคารกับภาครัฐโดยสานักงานกากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการ
เปลี่ ย นระบบการบริ หารการเงิ นการคลั งภาครัฐ สู่ ระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ (GFMIS) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 22 กัน ยายน 2548
นอกจากนี้ภาครัฐกับธนาคารได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งว่าจ้างให้ธนาคารดาเนินการด้านระบบและการบารุงรักษาระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสัญญาว่าจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างรอการลงนาม
ร่วมกัน ซึ่งภาครัฐได้แจ้งให้ธนาคารทราบว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ออกใช้ไม่ทัน แต่เห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทคิด
ค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจานวน 130.94 ล้านบาท
2) ธนาคารรับดาเนินการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย ระเบียบ
วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจานวนหนี้ สถานะของหนี้ พร้อมกับการรับชาระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ และ
ดาเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด ดาเนินคดีต่อลูกหนี้
ของ กยศ. แทนธนาคาร โดยธนาคารจ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจานวน 590.21 ล้านบาท
และ 786.99 ล้านบาท ตามลาดับ
3) ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด เป็น ผู้ดาเนินการให้บริการ
รับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินของธนาคาร ให้บริการบริหารศูนย์
ฝึกอบรมของธนาคาร ให้บริการบริหารอาคารของธนาคาร และบริการอื่น ๆ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีค่าใช้จ่ายเป็นจานวน 2,370.72 ล้านบาท และ 2,342.65 ล้านบาท ตามลาดับ
4) ธนาคารมีค่าจ้างในการบริหารจัดหาและติดตั้งเครื่อง EDC สาหรับให้บริการรับแลกเงินตราต่างประเทศให้
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจานวน 0.33 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท
ตามลาดับ
5) ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษัทย่อย [รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1) ถึง 4)] สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจานวน 6,828.33 ล้านบาท และ 6,820.24 ล้านบาท ตามลาดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
6) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญา สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน
856.91 ล้านบาท และ 903.08 ล้านบาท ตามลาดับ
7) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัท ย่อยเช่าใช้พื้นที่ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เป็นจานวน 20.14 ล้านบาท และ 19.52 ล้านบาท ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน
รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อ ยจ่ายตามอัต ราที่ต กลงกัน โดยระบุจานวนเงินในสัญญาและ
บางรายการกาหนดจานวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus
รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดทางบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว
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6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.24.6 รายการค้าระหว่างกัน (ต่อ)
บริษัทร่วม

1) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทร่วมเช่าใช้พื้นที่ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เป็นจานวน 0.45 ล้านบาท และ 1.18 ล้านบาท ตามลาดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
2) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุ น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 2,231.08 ล้านบาท และ 2,482.87 ล้านบาท ตามลาดับ ตามอัตรา
ที่ตกลงระหว่างกัน
6.25 ฐานะและผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

6.25.1 ฐานะจาแนกตามประเภทธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ธุรกรรม
ในประเทศ
2,999,663.81
329,784.11
423,819.89
1,950,476.82
2,151,129.97
215,810.44
89,519.10

31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรมสาขา
ในต่างประเทศ
รวม
20,959.97 3,020,623.78
8,986.48 338,770.59
2,353.69 426,173.58
9,284.05 1,959,760.87
4,735.02 2,155,864.99
12.09 215,822.53
7,322.20
96,841.30

ธุรกรรม
ในประเทศ
2,704,603.14
357,494.13
238,710.38
1,878,056.87
2,033,590.08
155,433.18
64,685.10

31 ธันวาคม 2561
ธุรกรรมสาขา
ในต่างประเทศ
รวม
39,363.72 2,743,966.86
15,019.65 372,513.78
1,456.51 240,166.89
17,817.47 1,895,874.34
6,011.82 2,039,601.90
1,962.75 157,395.93
30,520.41
95,205.51
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ธุรกรรม
ในประเทศ
2,895,805.82
329,287.34
403,650.48
1,874,826.12
2,153,724.92
208,227.88
44,000.70

31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรมสาขา
ในต่างประเทศ
รวม
20,959.97 2,916,765.79
8,986.48 338,273.82
2,353.69 406,004.17
9,284.05 1,884,110.17
4,735.02 2,158,459.94
12.09 208,239.97
7,322.20
51,322.90

ธุรกรรม
ในประเทศ
2,621,581.33
356,744.05
232,470.06
1,810,422.40
2,036,936.01
150,037.19
20,000.70

31 ธันวาคม 2561
ธุรกรรมสาขา
ในต่างประเทศ
รวม
39,363.72 2,660,945.05
15,019.65 371,763.70
1,456.51 233,926.57
17,817.47 1,828,239.87
6,011.82 2,042,947.83
1,962.75 151,999.94
30,520.41
50,521.11

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะของธนาคา รมี ย อดสิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
และ 2561 แสดงด้วยจานวนเงินที่ยังไม่ได้หักรายการระหว่า งธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมสาขาในต่างประเทศ จานวน
8,407.66 ล้านบาท และ 4,763.67 ล้านบาท ตามลาดับ
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6.25 ฐานะและผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ)

6.25.2 ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเภทธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรม

31 ธันวาคม 2561

ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในต่างประเทศ

ธุรกรรม
รวม

ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในต่างประเทศ

รวม

รายได้ดอกเบี้ย

122,160.63

2,889.96

125,050.59

118,396.49

4,184.55

122,581.04

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(34,552.27)

(2,182.01)

(36,734.28)

(35,952.80)

(2,939.37)

(38,892.17)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

87,608.36

707.95

88,316.31

82,443.69

1,245.18

83,688.87

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

23,184.69

52.84

23,237.53

23,608.61

53.37

23,661.98

รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ

14,017.96

85.84

14,103.80

9,715.62

154.68

9,870.30

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ

(86,038.03)

(249.20)

(86,287.23)

(79,194.22)

(85.63)

(79,279.85)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

38,772.98

597.43

39,370.41

36,573.70

1,367.60

37,941.30
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรม

ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ

ในต่างประเทศ

31 ธันวาคม 2561
รวม

ธุรกรรม

ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ

ในต่างประเทศ

รวม

รายได้ดอกเบี้ย

107,508.48

2,889.96

110,398.44

104,563.09

4,184.55

108,747.64

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(33,057.80)

(2,182.01)

(35,239.81)

(34,431.99)

(2,939.37)

(37,371.36)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

74,450.68

707.95

75,158.63

70,131.10

1,245.18

71,376.28

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

18,515.99

52.84

18,568.83

19,336.81

53.37

19,390.18

รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ

11,071.68

85.84

11,157.52

6,287.53

154.68

6,442.21

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ

(72,731.85)

(249.20)

(72,981.05)

(66,719.17)

(85.63)

(66,804.80)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

31,306.50

597.43

31,903.93

29,036.27

1,367.60

30,403.87

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดรวม
รายได้ ด อกเบี้ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย แสดงด้ ว ยจานวนเงิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ หั ก รายการ ธุ ร กรรมในประเทศและธุ ร กรรมสาขา
ในต่างประเทศจานวน 2,078.91 ล้านบาท และ 2,810.74 ล้านบาท ตามลาดับ
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6.26 ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานดาเนินงาน

ปัจจัยในการกาหนดส่วนงาน
ธนาคารมีการจัดแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน โดยมี คณะกรรมการจัดการเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดาเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การให้บริการรับชาระ
ค่าสิน ค้าและบริการอื่น ๆ รวมทั้ง การแนะนาและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ และพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขา
ของธนาคารทั่วประเทศ
2) ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ
3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ทาหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมสร้างผลกาไร
จากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแล
บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอื่นๆ
สาหรับส่วนงานอื่น ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เกณฑ์การวัดมูลค่า
นโยบายการบัญชีสาหรับส่วนงานดาเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อ สร้ างมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management : EVM) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดยผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
หลัก การดัง กล่าวนั้น แตกต่างจากนโยบายการบัญ ชีที่ใ ช้จัด ทางบการเงิน เนื่อ งจากกาหนดให้ทุกหน่วยงานเป็น ศูน ย์กาไร
มีการคิดค่าบริการระหว่ างหน่วยงาน นอกจากนี้ มีการคานวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผู้จัดหาเงิน และ
คานวณต้นทุนจากการใช้เงินของหน่วยงานผู้ใช้เงินทุนตามหลักการกาหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่วนไปยัง
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ จนได้กาไรสุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรสุทธิ
สิ นทรัพย์ของส่วนงาน
หนี้สินของส่วนงาน

ธนาคารเพื่อ

ธนาคารเพื่อ

ธุรกิจบริ หารเงิน

ลูกค้ารายย่อย

ลูกค้าธุรกิจ

และการลงทุน

ส่วนงานอื่น ๆ รายการปรับปรุ ง

รวม

50,120.78

32,798.79

8,746.10

33,991.97

-

125,657.64

(32,550.10)

(16,304.92)

(2,849.05)

(18,002.23)

-

(69,706.30)

(1,814.11)
15,756.57

(5,928.26)
10,565.61

(165.64)
5,731.41

(15,905.53)
84.21

-

(23,813.54)
32,137.80

934,786.32 1,076,577.91

857,030.34

148,925.65

(5,104.10) 3,012,216.12

228,332.67

196,987.07

(3,186.71) 2,663,889.73

1,570,438.12

671,318.58
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6.26 ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานดาเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

ธนาคารเพื่อ

ธนาคารเพื่อ

ธุรกิจบริ หารเงิน

ลูกค้ารายย่อย

ลูกค้าธุรกิจ

และการลงทุน

ส่วนงานอื่น ๆ รายการปรับปรุ ง

รวม

51,471.53

30,921.73

6,163.93

28,663.96

-

117,221.15

(33,406.87)

(10,542.99)

(2,459.15)

(13,530.95)

-

(59,939.96)

(1,910.85)

(507.10)

103.27

(23,877.19)

-

(26,191.87)

16,153.81

19,871.64

3,808.05

(8,744.18)

-

31,089.32

885,645.65 1,077,054.10

658,657.31

143,871.84

(26,025.71) 2,739,203.19

155,224.32

179,208.11

(24,665.53) 2,425,062.09

รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพย์ของส่วนงาน
หนี้สินของส่วนงาน

1,517,542.20

597,752.99

6.27 รายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

7,112.92

9,881.92

7,112.62

9,881.70

482.49

324.84

482.49

324.84

4,943.12

3,807.67

4,952.53

3,803.06

109,783.69

104,680.94

95,568.67

91,788.34

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

427.87

935.98

-

อื่น ๆ

221.59

138.95

203.22

138.95

122,971.68

119,770.30

108,319.53

105,936.90

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ *

รวมรายได้ดอกเบี้ย

0.01

* รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมการรับชาระจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน หลักประกันจานอง
ลูกหนี้รายหนึ่งจานวน 3,898.70 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.37.1)
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6.28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
17,860.99
19,444.98
2,532.00
2,707.39
9,765.77
9,498.23
212.01
206.59
4,062.59
3.02
19.98
199.01
34,655.37

4,068.92xx
0.45xx
5.12xx
18.42xx
131.33
36,081.43

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
17,873.54
19,458.45
2,453.92
2,640.61
9,765.77
9,498.23
212.01
206.59
2,654.93
1.72
199.01
33,160.90

2,621.99
0.45
2.80
131.50
34,560.62

6.29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
1,674.26
27,921.85
29,596.11
(6,358.58)
23,237.53

1,762.07
27,730.68
29,492.75
(5,830.77)
23,661.98

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
1,674.26
21,600.72
23,274.98
(4,706.15)
18,568.83

1,762.07
21,825.37
23,587.44
(4,197.26)
19,390.18

6.30 กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่ อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้
อื่น ๆ
รวมกาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

1,378.26
1,356.37
1,245.41
(783.34)

3,470.30
(175.92)
(2.94)
209.03

1,379.18
1,354.94
1,245.41
(783.34)

3,470.53
(183.57)
(2.94)
209.03

3,196.70

3,500.47

3,196.19

3,493.05
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6.31 กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

3,957.86

422.64

3,957.86

422.64

46.56

2.99

46.56

2.99

4,004.42

425.63

4,004.42

425.63

410.47

-

410.47

-

(43.29)

8.86

(43.29)

8.85

-

-

3.79

(0.09)

(43.29)

8.86

(39.50)

8.76

4,371.60

434.49

4,375.39

434.39

กาไรจากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวม
รวมกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

6.32 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

หน่วย : ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(591.56)

(2,421.82)

(591.56)

(2,421.82)

(0.10)

0.08

(0.10)

0.08

24,365.17

28,627.08

18,055.96

22,935.29

40.03

(13.47)

40.03

(13.47)

23,813.54

26,191.87

17,504.33

20,500.08

6.33 ภาษีเงินได้

การบริหารจัดการด้านภาษี ธนาคารได้ ดาเนินการตามนโยบายจัดการด้านภาษีอากรของธนาคาร โดยการเสียภาษีอากร
นาส่งภาษีอากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย
ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจากการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือการจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าว จะมีผลทาให้ธนาคารต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจานวน
ภาษีที่ต้องจ่าย การพิจารณาดัง กล่าวอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อาจมีขึ้น
การตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลง ทาให้ธนาคารต้องเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง
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6.33 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้ที่รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

10,352.32

7,653.71

8,720.73

6,092.68

(3,119.71)

(801.74)

(3,142.50)

(789.43)

7,232.61

6,851.97xx

5,578.23

5,303.25

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
อัตราภาษี

จานวน

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

31 ธันวาคม 2561
อัตราภาษี

จานวน

39,370.41
20.00%

7,874.08

37,941.30
20.00%

7,588.26

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ
รวม

(641.47)
18.37%

7,232.61xx

(736.29)
18.06%

6,851.97

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
อัตราภาษี
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

31 ธันวาคม 2561

จานวน

อัตราภาษี

31,903.93
20.00%

6,380.79

จานวน
30,403.87

20.00%

6,080.77

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ
รวม

(802.56)
17.48%

5,578.23xx

(777.52)
17.44%

5,303.25
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6.34 องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและภาษีที่เกี่ยวข้อง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

จานวน

ผลประโยชน์

จานวนสุ ทธิ

จานวน

ก่อนภาษี

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จากภาษี

ก่อนภาษี

ผลประโยชน์ จานวนสุ ทธิ
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(180.53)

36.11

(144.42)

(8.19)

1.64

(6.55)

กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

1,585.75

(317.15)

1,268.60

218.97

(43.79)

175.18

-

(15.87)

(207.35)

-

(207.35)

197.93

(791.69)

1,121.94

(224.39)

897.55

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจาก
การดาเนินงานในต่างประเทศ

(15.87)

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(989.62)

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

16,029.30

(3,205.86) 12,823.44

(3,507.03)

701.40

(2,805.63)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

16,429.03

(3,288.97) 13,140.06

(2,381.66)

434.86

(1,946.80)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

จานวน

ผลประโยชน์

จานวนสุ ทธิ

จานวน

ก่อนภาษี

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จากภาษี

ก่อนภาษี

ผลประโยชน์ จานวนสุ ทธิ
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(180.53)

36.11

(144.42)

(8.19)

1.64

(6.55)

กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

1,605.93

(321.19)

1,284.74

210.19

(42.04)

168.15

-

(15.87)

(207.35)

-

(207.35)

(865.32)

173.07

(692.25)

1,063.45

(212.69)

850.76

544.21

(112.01)

432.20

1,058.10

(253.09)

805.01

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจาก
การดาเนินงานในต่างประเทศ

(15.87)

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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6.35 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน

ข้อมูล
ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 2
ระดับ 3

18,488.86
48,355.22
66,844.08

55,811.42
29,762.70
295,842.91
381,417.03

-

55,811.42
48,251.56
344,198.13
448,261.11

51,868.54
51,868.54

-

51,868.54
51,868.54

-

รวม

ข้อมูล
ระดับ 1

31 ธันวาคม 2561
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 2
ระดับ 3

36,229.57
7,452.93 15,910.45
50,380.46 146,419.96
57,833.39 198,559.98
-

32,345.61
32,345.61

รวม

-

36,229.57
23,363.38
196,800.42
256,393.37

-

32,345.61
32,345.61
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน

ข้อมูล
ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 2
ระดับ 3

18,488.86
48,355.22
66,844.08

55,811.46
29,762.70
296,500.91
382,075.07

-

55,811.46
48,251.56
344,856.13
448,919.15

51,868.54
51,868.54

-

51,868.54
51,868.54

-

รวม

ข้อมูล
ระดับ 1

31 ธันวาคม 2561
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 2
ระดับ 3

36,231.03
7,452.93 15,910.45
50,380.46 147,061.78
57,833.39 199,203.26
-

32,345.61
32,345.61

รวม

-

36,231.03
23,363.38
197,442.24
257,036.65

-

32,345.61
32,345.61

ทั้งนี้ ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า โดยนิยามของข้อมูลระดับต่าง ๆ มีดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
 ข้ อ มู ล ระดั บ 2 เป็ น ข้ อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้ ไ ม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น นั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
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6.35 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า โดยนิยามของข้อมูลระดับต่าง ๆ มีดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
 ข้ อ มู ล ระดั บ 2 เป็ น ข้ อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้ ไ ม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น นั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
เทคนิคการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้หลักการคิดลดกระแสเงินสดและ Option Pricing Model
ที่ใช้กันทั่วไป โดยข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาดซึ่งอ้างอิงจากสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ค่าความผันผวน เป็นต้น
มูล ค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ ที่ผู้อ อกอยู่ ในประเทศ คานวณราคาจากอัต ราผลตอบแทนที่ป ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ต่างประเทศ จะแสดงมูลค่ายุติธรรม
ด้วยราคาที่เผยแพร่ล่าสุดจากสถาบันที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ ในการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ธนาคารมีการปรับปรุงมูลค่า (Valuation Adjustment) เพื่อให้สะท้อน
ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสม เช่ น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพเครดิ ต ของคู่ สั ญ ญา (Credit Valuation
Adjustment - CVA) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย
(Bid-Offer Spread Adjustment) และความเสี่ยงของแบบจาลอง (Model Risk) ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า Option สาหรับโครงการ
การประกันค่าเงินสาหรับ SMEs เป็นต้น
6.36 นโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ ยงที่เกิดจากการทา
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ สนส.5/2560 และ
สนส.9/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 สนส.8/2561 และ สนส.9/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 และ สนส.12/2561 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2561 กาหนดให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแลการทาธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 17 บริษัท (หมายเหตุ ข้อ 6.5 ยกเว้น
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด และบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด )ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกากับ ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการทาธุร กรรมภายใน
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กลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาธุร กรรม รวมถึงอัตราส่วนในการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การดารงเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง โดยการทาธุ ร กรรมภายในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางเดี ย วกั น กั บ การทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดทาเป็นเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร
กรณีที่ธนาคารทาธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือว่าบริษัทนั้นเป็นเสมือนหน่วยงานหนึ่ง
ของธนาคาร ธนาคารจะถือปฏิบัติตามแนวทางการผ่อนปรนการทาธุรกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
6.37 อื่ น ๆ

6.37.1 ธนาคารมีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้จานวนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและเงินให้สินเชื่อ
โดยมีมูลค่าเงินต้นค้างชาระตามสัญญาซื้อขายและสัญญาสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 9,745 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวม
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ โดยเงินต้นจานวนดังกล่าวธนาคารได้ตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าวตามคาสั่งของศาลแพ่งและศาลล้มละลาย
นอกจากนี้แ ล้ว ลูก หนี้ก ลุ่ม ดั ง กล่า วยัง เกี่ย วข้อ งกับ การยื่น ฟ้อ งคดีข องสานักงานอัย การสูง สุด ต่อ ศาลฎีกา แผนก
คดี อ าญาของผู้ ดารงตาแหน่ ง ทางการเมื อ งร่ ว มกับ จาเลยอี กจานวนหนึ่ ง โดยศาลฎี กาฯ มี คาสั่ ง ประทั บ รั บ คาฟ้ อ ง เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีคาพิพากษาให้จาเลยทุก รายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อ ธนาคาร ทาง
ธนาคารได้มีหนังสือ ถึงสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ ขอให้สานักงานการบังคับคดี สานักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ดาเนินการ
บังคับคดีตามคาพิพากษาให้แก่ธนาคาร โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 สานักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ได้มีคาสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารได้แจ้งผลการสืบทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาทุกรายให้พนักงานอัยการทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการสานักงานคดีพิเศษ
ได้นัด หมายตัว แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากสานักงานป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ
ธนาคารให้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการบังคับคดีตามคาพิพากษาศาลฎีกาฯ ซึ่งจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายและคาสั่ง ศาลฎีกาเพื่อบังคับต่อบรรดาจาเลยโดยถือประโยชน์
และสิทธิตามกฎหมายของธนาคารเป็นสาคัญ
ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จาเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้
ที่ผิด นัด ชาระหนี้ต ามคดีแ พ่ง ได้นาส่ง เงิน จานวน 1,635.74 ล้านบาท ให้แ ก่ธ นาคารเพื่อเป็น การชาระค่าเสีย หายบางส่วน
ตามคดีอาญาฯ ดังกล่าว โดยทางธนาคารได้รับชาระและบันทึกเป็นรายได้อ่ืนจากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้ง
มีหนังสือถึงจาเลยให้ชาระค่าเสียหายตามคาพิพากษาดังกล่าวส่วนที่เหลือร่วมกับจาเลยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคา ร
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6.37 อื่น ๆ (ต่อ)

6.37.1 (ต่อ)
ในปัจจุบันได้มีการนาคาพิพากษาคดีอาญาฯ คดีล้มละลายอื่น และคดีแพ่งอื่น มาบังคับคดียึดทรัพย์สินจานอง
ที่เป็นหลักประกันภาระหนี้สินตามบุริมสิทธิจานองในคดีแพ่งของธนาคารเพื่อนาออกขายทอดตลาด โดยศาลได้มีคาสั่งให้
ธนาคารได้รับชาระหนี้ในฐานะผู้รับจานองจากทรัพย์สินหลักประกันจานองดังกล่าวตามที่ธนาคารได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้
จานองไว้ ซึ่ง ต่อ มาในวัน ที่ 17 ตุล าคม 2561 กรมบัง คับ คดีไ ด้มีการประกาศขายทอดตลาดและดาเนิน การขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจานอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ใ นราคา 8,914.07 ล้านบาท ปัจจุบันธนาคารได้รับเงินสุทธิ
จากกรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจานองที่ขายในคดีอาญาฯ จานวน 3,898.99 ล้านบาท ซึ่ง ธนาคาร
ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยนามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดาเนินคดีของธนาคารจานวน 0.29 ล้านบาท และได้นา
เงิน ส่ว นที่เ หลือ จานวน 3,898.70 ล้า นบาท มาชาระดอกเบี้ย ตามคาพิพ ากษาคดีแพ่ง ของธนาคาร สาหรับ ปีสิ้น สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2562 แล้ว ทั้ง นี้เ มื่อ วัน ที่ 25 กัน ยายน 2562 จาเลยรายหนึ่ง ของคดีอ าญาฯ ได้ยื่น ฟ้อ งคดีแ พ่ง ต่อ ธนาคาร โดย ให้
นาเงินตามจานวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องบันทึก เป็นเงินชาระค่าเสียหายตามคาพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกล่าว ซึ่งธนาคารจะได้แก้ต่างคดี
ยื น ยั น ตามที่ ธ นาคารได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ไป ในส่ ว นของหลั ก ประกั น จานองที่ ข ายในคดี ล้ ม ละลายอื่ น และคดี แ พ่ ง อื่ น เนื่ อ งจาก
มีผู้ยื่น คาร้อ งขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อ ได้แ ถลงขอขยายระยะเวลาวางเงิน ส่ วนที่เ หลือ ซึ่ง เจ้าพนักงานบัง คับคดี
มีคาสั่งอนุญาตให้ขยายการวางเงินส่วนที่เหลือออกไปจนกว่าศาลจะมีคาสั่งเรื่องร้องเพิกถอนการขาย ปัจจุบันคดีล้มละลายอื่น
ศาลได้มีคาสั่ง ยกคาร้อ งขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและคาสั่ง ศาลถึง ที่สิ้น สุด แล้ว โดยธนาคารจะดาเนิน การในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
สาหรับในคดีแพ่งของธนาคารที่ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบังคับจานองทรัพย์สินหลักประกันจานองดังกล่าว ศาลแพ่ง
ได้มีคาพิพากษาให้ธนาคารได้รับชาระหนี้ตามมูลฟ้องต้นเงินเต็มจานวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคาพิ พ ากษา ซึ่งพิพากษายืนตามคาพิพ ากษาศาลแพ่ ง และจาเลยได้ยื่น ฎี กา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
6.37.2 ในปี 2553 ธนาคารให้กู้ยืม เงิน แก่บริษัทแห่งหนึ่ง จานวน 95.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,884.61 ล้านบาท)
โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่ง และหุ้นดังกล่าวอยู่ในนามของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีอานาจควบคุมในสถาบันการเงินนั้น ธนาคารได้รับชาระเงินให้กู้ ยืมครบถ้วนตามสัญญา
ในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ยังไม่ได้โอนคืนหุ้นสามัญที่เป็นหลักประกันเนื่องจากบริษัทต้องหาผู้ร่วมทุนที่เป็นสถาบันการเงิน
มาถือหุ้นแทนธนาคาร ปัจจุบันธนาคารได้มีหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอขยายระยะเวลาการผ่อนผันเปลี่ยนแปลง
ชื่อธนาคารออกจากทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย
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6.37.3 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ธนาคารได้พิจารณาหลักการในการปิดสาขาต่างประเทศสาขาหนึ่ง โดยปัจจุบันธนาคาร
อยู่ระหว่างดาเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการ
ของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่องบการเงินของธนาคาร
6.38 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร

ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท

:
:
:
:

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ. 335)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
ส�ำนักงานใหญ่
: อาคาร 1
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3
อาคาร 2
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2208-7000, 8000 โทรสาร: 0-2255-9391
เว็บไซต์ธนาคาร
: krungthai.com
(เปลี่ยนจาก www.ktb.co.th เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
Krungthai Contact Center : 0-2111-1111

2. หลักทรัพย์ของธนาคาร
2.1 จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 72,005,040,437.50 บาท
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน
13,976,061,250 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน
5,500,000 หุ้น
รวมจ�ำนวน 13,981,561,250 หุ้น

จ�ำแนกเป็น
มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
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2.2 รายละเอียดตราสารหนี้คงเหลือของธนาคาร
วันที่ออกตราสาร

ตราสารหนี้

อันดับความน่าเชื่อถือ

จ�ำนวนที่เหลืออยู่

6 ก.ค. 2558 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามเกณฑ์
Basel III ภายใต้โครงการ
Malaysian Ringgit
Medium Term Note

AA2
(RAM Ratings)

23 พ.ย. 2560 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ
เป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงิน
กองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ก�ำหนดและมีข้อก�ำหนดให้
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน)
หากทางการตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงิน

AA+(tha)
(ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย))

20,000
ล้านบาท

1 มิ.ย. 2561 หุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สรอ.
ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561
ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566

AA+(tha)
(ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย))

230
ล้านดอลลาร์สรอ.

12 ก.ค. 2562 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ
เป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงิน
กองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ก�ำหนดและมีข้อก�ำหนดให้
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน)
หากทางการตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงิน

AA(tha)
(ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย))

24,000
ล้านบาท

อายุ

1,000
10 ปี
ล้านริงกิตมาเลเซีย (Call option
ปีที่ 5)

วันครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

4 ก.ค. 2568

ประเภท
การเสนอขาย

เสนอขายที่
ต่างประเทศ

10 ปี
23 พ.ย. 2570 เสนอขาย
(Call option
ในประเทศให้แก่
ปีที่ 5)
ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่

5 ปี

1 มิ.ย. 2566

เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่

10 ปี
12 ก.ค. 2572 เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
(Call option
ปีที่ 5)
ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่
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3. ข้อมูลบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่รอ
้ ยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่ายแล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุน
้
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

1.	บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ
9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์
รามา 9 ชัน้ 1,20-27 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 1159

ประกันชีวิต

135,500,000

67,750,000

50.00

หุ้นสามัญ

2. บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
1122 อาคาร KPI Tower
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2624-1111
โทรสาร : 0-2624-1234

ประกันวินาศภัย

33,000,000

14,850,000

45.00

หุ้นสามัญ

3. บมจ. ทิพยประกันภัย
1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2239-2200

ประกันวินาศภัย

600,000,000

60,000,000

10.00

สามัญ

4. บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
20 ชั้น 6-8 อาคารสวนมะลิ
ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2299-3800
โทรสาร : 0-2299-3801-2

เช่าซื้อ

100,000,000

99,999,993

100.00

หุ้นสามัญ

5. บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
161 อาคารนันทวัน ชั้น 18
ถ.ราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-8120
โทรสาร : 0-2254-6118

เช่าซื้อ

10,000,000

4,899,998

49.00

หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ธุรกิจประกันชีวิต / ประกันภัย

ธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง
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ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุน
้
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

49.10

หุ้นสามัญ

ธุรกิจสินเชื่อ
6. บมจ. บัตรกรุงไทย
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2123-5000
โทรสาร : 0-2661-7721

บัตรเครดิตและ
สินเชื่อบุคคล

7. บจ. เคทีซี นาโน
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชัน้ G
ห้อง G3 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2123-5300

สินเชื่อรายย่อย

5,000,000

1,247,500

24.95

หุ้นสามัญ

8. บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชัน้ G
ห้อง G4 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2123-5300

สินเชื่อรายย่อย

6,000,000

1,497,000

24.95

หุ้นสามัญ

จัดการกองทุน

20,000,000

19,999,986

100.00

หุ้นสามัญ

10. บล. กรุงไทย ซีมิโก้
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8,
15-17, 19, 21 ถ.สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2695-5000
โทรสาร : 0-2695-5173

หลักทรัพย์

259,127,200

129,563,600

50.00

หุ้นสามัญ

11. บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
35 อาคารนานาเหนือ ชั้น 5
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-3047
โทรสาร : 0-2256-8659

ที่ปรึกษาทางการเงิน

4,000,000

3,999,997

100.00

หุ้นสามัญ

2,578,334,070 1,265,908,500

ธุรกิจหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน
9. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
โทรสาร : 0-2670-0430

รายงานประจ� ำ ปี 2562

288

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุน
้
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

บริการ
งานกฎหมาย

300,000

299,993

100.00

หุ้นสามัญ

บริการ
งานบริการทั่วไป

1,400,000

1,399,990

100.00

หุ้นสามัญ

บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

13,000,000

12,999,994

100.00

หุ้นสามัญ

จัดการระบบช�ำระเงิน
ระหว่างธนาคาร

500,000

99,100

19.82

หุ้นสามัญ

16. บจ. บีซไี อ (ประเทศไทย)
ให้บริการหนังสือค�้ำประกัน
5/13 หมู่ 3 ชัน้ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
บล็อกเชน

53,000,000

11,750,000

22.17

หุ้นสามัญ

17. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2131-1042-4
โทรสาร : 0-2131-1189

10,177,800

1,017,780

10.00

หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจบริการ
12. บจ. กรุงไทยกฎหมาย
191/50-53, 55, 21
อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์
ชั้น 18-19, 27 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2096-8800
โทรสาร : 0-2261-3748-50
13. บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ
96/12 ซ. ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9800-1
โทรสาร : 0-2791-9855
14. บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
22/1 อาคารไสวบราวน์ 2
ซ.สุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2646-8000
ธุรกิจอื่นๆ
15. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
5/13 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2558-7555
โทรสาร : 0-2558-7566

โรงแรม
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ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุน
้
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

18. บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรมสระบุรี
123 อาคารไทยประกันชีวติ ชัน้ 12
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-9487
โทรสาร : 0-2246-9819

นิคมอุตสาหกรรม

25,000,000

2,500,000

10.00

หุ้นสามัญ

19. บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์
(ติดต่อส�ำนักงานคณะผูช้ ำ� ระบัญชี)
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์
ชั้น 14 ห้อง 141 ถ.สาทรเหนือ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

2,642

806

30.51

หุ้นสามัญ

20. บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
98/3-10 ถ.พระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2629-4488
โทรสาร : 0-2629-4469

ผลิตและจ�ำหน่าย
สิ่งพิมพ์

129,354,620

20,814,928

16.09

หุ้นสามัญ

21. บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
43 อาคารธนสาร ถ.เชียงใหม่
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2863-3288
โทรสาร : 0-2437-8123

ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารกระป๋อง

500,489,990

62,145,000

12.42

หุ้นสามัญ

22. บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3
ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82
โทรสาร : 0-2236-8890, 0-2236-8892

อุตสาหกรรมเหล็ก

40.49

หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

11,113,018,280 4,499,394,589

23. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับ
Private Fund
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
(เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
24 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
วิสาหกิจขนาดกลางและ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ขนาดย่อม (SMEs))

5,500,000

4,845,813.5

88.11

ใบทรัสต์

24. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับ
Private Fund
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2
(เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
24 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
วิสาหกิจขนาดกลางและ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ขนาดย่อม (SMEs))

42,060,000

36,103,000.14

85.84

ใบทรัสต์
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4. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
> โครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note Program
ประกอบด้วย หุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III
(Subordinated Tier 2) จ�ำนวน 1,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย

บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
SET Contact Center : 0-2009-9999
โทรสาร : 0-2009-9991

CIMB Investment Bank Berhad
(Facility Agent)
Level 21, Menara CIMB,
Jalan Stesen Sentral 2,
Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur
CIMB Commerce Trustee Berhad
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
Level 21, Menara CIMB,
Jalan Stesen Sentral 2,
Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur

> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดและมีข้อก�ำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ายบริการตลาดทุน งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124
โทรสาร : 0-2298-0835

> หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สรอ. ของ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (นายทะเบียน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
1222 ชั้น AA ถ.พระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-5715
โทรสาร : 0-2683-1302
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์
1222 ชั้น AA ถ.พระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-3582
โทรสาร : 0-2683-1298
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> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดและมีข้อก�ำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ายบริการตลาดทุน งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124
โทรสาร : 0-2298-0835

• ผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-8000
โทรสาร : 0-2618-5769

• ที่ปรึกษากฎหมาย

ฝ่ายนิติการ
กลุ่มก�ำกับงานกฎหมาย
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 17
10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2345-1992, 1778-9, 1988-95
บจ. กรุงไทยกฎหมาย
191/50-53 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์
ชั้น 18-19, 27 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2096-8800
โทรสาร : 0-2261-3748-50
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5. อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

•

S&P Global Ratings
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• Stand-Alone Credit Profile (SACP)

BBB / A-2
Stable
bb+

BBB / A-2
Stable
bb+

•

Moody’s Investors Service
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• Baseline Credit Assessment (BCA)

Baa1 / P-2
Positive
baa3

Baa1 / P-2
Stable
ba1

•

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• Viability Rating
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.

BBB / F2
Positive
bbbBBB-

BBB / F2
Stable
bbbBBB-

AA+(tha) / F1+(tha)
Stable
AA+(tha)
AA(tha)

AA+(tha) / F1+(tha)
Stable
AA+(tha)
AA(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2562 Fitch Ratings และ Moody’s Investor Service ได้ปรับแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินต่างประเทศของ
ธนาคารจาก Stable เป็น Positive โดยสอดคล้องกับการปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินต่างประเทศของประเทศไทย นอกจากนี้
Moody’s Investor Service ได้ปรับ Baseline Credit Assessment (BCA) ขึ้นจาก ba1 เป็น baa3 โดยพิจารณาจากระดับพื้นฐานทางการเงิน
ของธนาคาร
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6. ข้อมูลส�ำคัญอื่น

ในปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปรียบเทียบปรับธนาคาร กรณีการจัดชัน้ ลูกหนีไ้ ม่ถกู ต้อง และส่งผลให้ธนาคารยืน่ รายงานต่อ ธปท.
ไม่ถูกต้อง เป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 60 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบปรับธนาคารตามความผิดดังกล่าวข้างต้น เป็นจ�ำนวนเงิน 4,960,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้นแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักเสมอว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคารทุกคนจะเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธนาคารให้เป็นธนาคาร
ต้นแบบด้านคุณธรรมที่ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการ “ไม่ทน ไม่ยอมรับ” การทุจริต
หรือการกระท�ำที่ผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณใดๆ เพื่อการเป็น “Your Trusted Banking Partner” ที่ให้ความส�ำคัญกับ
หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการด�ำเนินงานทุกภาคส่วน และการมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น Best Place to Work ที่สร้างคนดี เพิ่มคนเก่ง เพื่อการเติบโต
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคารทีย่ งั่ ยืน และมุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตแบบยัง่ ยืน และก่อให้เกิด Public Trust เป็นส�ำคัญ
ภายใต้โครงการต่างๆ ดังนี้
นโยบาย One in Compliance การยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล
นโยบาย Zero Tolerance การสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต หรือการท�ำผิดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบ
โครงการกรุงไทยคุณธรรม ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุน
การเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความ
ไว้วางใจ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน (Public Trust) โดยธนาคารก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยเชื่อว่ารากฐานส�ำคัญของการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้น ต้องมาจากการด�ำเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล สูก่ ารน�ำไปประพฤติปฏิบตั จิ นเกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทัว่ ทัง้ องค์กร ธนาคารจึงก�ำหนดให้มกี ารขับเคลือ่ นโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม และยกระดับให้เป็นโครงการระดับยุทธศาตร์ของธนาคาร โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
พนักงาน มีส่วนร่วมในการระดมความคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�ำ” ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน) โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
4 ด้าน ได้แก่ 1) Financial Growth 2) Regulators/Stakeholders 3) Process Improvement/First Line of Defense 4) Employees ซึ่งธนาคาร
ได้บูรณการโครงการและกิจกรรมที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ไว้ ภ ายใต้ โ ครงการกรุ ง ไทยคุ ณ ธรรม เช่ น โครงการประกั น คุ ณ ภาพบริ ก าร (Quality
Assurance: QA) กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน โครงการ Krungthai Compliance Champion และ โครงการกรุงไทยรักชุมชน
1) โครงการ QA “1 หน่วยงาน 1 แผนความยัง่ ยืน” ปี 2561-2562 ธนาคารได้เล็งเห็นว่าการรวมจุดเแข็งโครงการประกันคุณภาพบริการ (Quality
Assurance: QA) และกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน เป็น โครงการ QA “1 หน่วยงาน 1 แผนความยัง่ ยืน” จะผสมผสานเครือ่ งมือและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเติบโตทางธุรกิจให้ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ทุกหน่วยงานทั่วทั้ง
องค์กร มีส่วนร่วมการจัดท�ำแผนงานความยั่งยืนที่ได้จากการระเบิดจากภายใน และผลงานที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการด�ำเนินงานของ
หน่วยงาน ทีส่ อดคล้องยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน ปรับเปลีย่ น) โดยตอบโจทย์ 4 Outcome (Financial Growth, Regulators/Stakeholders,
Process Improvement, Employee) ซึง่ ท�ำให้ธนาคารมีแผนงานความยัง่ ยืนทัง้ สิน้ จ�ำนวน 1,540 แผนงาน แบ่งออกเป็นกลุม่ เครือข่าย 1,221 แผนงาน
และกลุ่มส�ำนักงานใหญ่ 319 แผนงาน และหากแบ่งตาม 4 Outcome ของโครงการกรุงไทยคุณธรรม จะได้แผนงานที่เกี่ยวกับ ด้าน Financial
Growth ร้อยละ 43 ด้าน Regulators/Stakeholders ร้อยละ 51 ด้าน Process Improvement / First Line of Defense ร้อยละ 75 และด้าน Employee
ร้อยละ 15 โดยในปี 2562 ธนาคารได้ยกระดับโครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน เพื่อพัฒนาต่อยอดแผนงานในปี 2561 และสร้างสรรค์
โครงการใหม่ในปี 2562 ส�ำหรับปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังจากประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน ในปี 2561
รวมถึงพัฒนาให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอบสนอง Stakeholder มากขึ้น และได้ Productivity สูงขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร แผนงานความยั่งยืน ภายใต้ Core Value ของธนาคาร ให้กับ
ทุกสายงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับปี 2563 เป็นแนวทางการให้พนักงานช่วยกันระดมความคิด หาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
หน่วยงานตนเอง (ปัญหา) ก�ำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ และแนวทางในการจัดท�ำแผนงานความยั่งยืน (1 หน่วยงาน 1 แผนความยั่งยืน) เพื่อการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป
2.) โครงการ Krungthai Compliance Champion ที่เน้นการบูรณาการ โดยน�ำกฎหมาย หลักเกณฑ์ของทางการที่ธนาคารต้องถือปฏิบัติ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมที่ให้หน่วยงานจัดท�ำแผนงานที่ส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารมีการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบทีเ่ ป็นรูปธรรมสามารถควบคุม ป้องกัน และ/หรือปิดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั งิ านของธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้มกี ารต่อยอดสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง โดยน�ำมาสูโ่ ครงการ Compliance Change Maker (CCM) โดย
มุ่งเน้นให้มีการน�ำเนื้อหาด้าน Compliance (Content) ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Design Thinking:
Mindset of Compliance: Towards Culture of Integrity เพื่อน�ำไปสู่การต่อยอดให้เกิด Compliance Culture
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สาขาในประเทศ

ส�ำนักงานธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

ส�ำนักงาน

แห่ง

74

1,066 สาขา
38 จุดบริการ

25

จุดบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

52
แห่ง

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

336

103

163

13

จุดบริการ

2

จุดบริการ

สาขา

สาขา

จุดบริการ

สาขา

6

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

205

100

159

6

จุดบริการ

5

จุดบริการ

สาขา

สาขา

จุดบริการ

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ลูกค้าบุคคล
Krungthai Contact Center
Call.CallCenter@ktb.co.th
ลูกค้านิติบุคคล
ลูกค้าธุรกิจ (เวลาท�ำการ 08.00-19.00 น.)
หน่วยงานภาครัฐ (24 ชั่วโมง)
Cash.management@ktb.co.th
	
Krungthai Care

(ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขา,
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ, จุดบริการ ATM,
ส�ำนักงานธุรกิจ และอื่นๆ
ได้ที่ krungthai.com
/th/contact-us/ktb-location
หรือ สแกน QR Code)

สาขา

6

ขอความช่วยเหลือหรือติชมบริการ
Krungthai Contact Center 		0-2111-1111
0-2111-1111
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
		 ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�ำโพง
0-2111-9999 		 กทม. 10331
complaint.center@ktb.co.th
0-2111-1144

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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สาขาต่างประเทศ / ส�ำนักงานผู้แทน

ณ 31 มกราคม 2563
สาขาคุนหมิง

ผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail

สาขาลอสแองเจลิส

รักษาการผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail
สาขามุมไบ

รักษาการผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail
สาขาพนมเปญ

ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ที่อยู		่
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail

: นางสาววีราณี ธนสารวิมล
:	19th Floor, Shuncheng East Building,
No.11, Dongfeng Road (West),
Kunming,Yunnan, China, 650031
: +86 (871) 6313-8370
: +86 (871) 6313-8367
: KRTHTHBKKNM
: br.kunming@ktb.co.th
: นายอิทธิสุนธร เนื่องยินดี
:	707 Wilshire Boulevard, Suite 3150
Los Angeles, CA. 90017, USA.
: +1 (213) 488-9897, 488-9899
: +1 (213) 891-0733
: KRTHUS6L
: br.losangeles@ktb.co.th
: นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
:	6th Floor, 62 Maker Chambers VI,
Nariman Point, Mumbai 400021,
India
: +91 (22) 2287-3741, 2283-7693
: +91 (22) 2287-3744
: KRTHINBB
: br.mumbai@ktb.co.th
: นายเศรษฐยุทธ มณีศรี
:	149, Street 215, Sangkat phsar Depo 1,
Khan Toulkok, Phnom Penh 120401,
Cambodia
: +855 (23) 882-959, 883-720
: +855 (23) 883-719
: KRTHTHBKPMP
: br.phnompenh@ktb.co.th

สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ

ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ที่อยู		่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-Mail

: นายวัชรพงษ์ สมพงษ์
:	10-11, Sivatha Road, Mondol 2,
Khum Svay Dangkum Siem Reap District,
Siem Reap 17200, Cambodia
: +855 (63) 964-758
: +855 (63) 964-759
: br.siemreap@ktb.co.th

สาขาสิงคโปร์

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ผูบ้ ริหารสาขา : นายพิศิษฐ์ บูรณะกิจภิญโญ
ที่อยู่		
:	65 Chulia Street, OCBC Centre,
32-05/07, Singapore 049513
โทรศัพท์
: +65 6533-6691
โทรสาร
: +65 6533-0930
SWIFT
: KRTHSGSG
E-Mail
: br.singapore@ktb.co.th
สาขานครหลวงเวียงจันทน์

ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
E-Mail

: นางสาววีรนุช ธรรมศักดิ์
:	80 Lanexang Road, Ban Xiengyuen,
Chanthabouly, Vientiane
People’s Democratic Republic of Lao
: +856 (21) 213-480, 222-761
: +856 (21) 222-762
: br.vientiane@ktb.co.th

สาขาเคย์แมน

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ผูบ้ ริหารสาขา : นายวิทยา อาชีวปาริสุทธิ
ที่อยู		่
:	5th Floor, Harbour Place,
103 South Church Street, P.O. Box 1353,
George Town, Grand Cayman KY1-1108
E-Mail
: br.cayman@ktb.co.th
ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

ผูจ้ ดั การส�ำนักงานผูแ้ ทนอาวุโส : นายวุฒิชัย เสริมส่งสกุลชัย
ที่อยู		่
:	Centre Point Tower, 7th Floor,
No.65 Corner of Sule Pagoda Road and
Merchant Street, Kyuaktada Township,
11182, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์
: +95 - 9-420 277 056, +95 - 1- 243 186
E-Mail
: br.yangon@ktb.co.th,
			wutichai.sermsongsakunchai@ktb.co.th
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รายงานประจ�ำปีฉบับนี้

รายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ มีข้อความบางส่ วนที่ มีลักษณะเป็นการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้อง
กั บบทวิเคราะห์ และข้อมู ลอื่น ๆ (รวมถึ งโอกาส โครงการด� ำเนิ นงาน
และกลยุ ทธ์ทางธุรกิ จของธนาคาร) โดยข้อความในลั กษณะดั งกล่ าว
เป็นความเห็นของธนาคารในปัจจุบน
ั เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต แต่มไิ ด้
เป็ น การรั บ รองผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่ อ ย่ า งใด
โดยผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้น อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ ผู้ลงทุนจึงควร
พิ จารณาและไม่อาจยึ ดถื อเอาข้อความที่ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์
ในอนาคตได้
ดั ง นั้ น ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ผู้ ล งทุ น จึ ง ควรใช้ ค วามระมั ด ระวั ง
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