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2,024,205

ล้านบาท

(หักรายได้รอตัดบัญชี)
เงนิให้สินเชื่อ 

2,089,874
ล้านบาท

2562 2562
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28,491 

ล้านบาท

ล้านบาท

(ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร)
ก�าไรสุทธิ

2562

2561

19.01%

18.22%

เงนิกองทุน 
ต่อสินทรพัย์เส่ียง

ข้อมูลทางการเงนิท่ีส�าคัญ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
2562 2561 2560

(ปรบัปรุงใหม่)
2559 2558 2562 2561 2560

(ปรบัปรุงใหม่)
2559 2558

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ  
 (หักรายได้รอตัดบัญชี)

 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 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 และค่าเผ่ือการปรบัมลูค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหน้ี

 135,228  133,755  125,381  110,782  85,956  126,732  125,340  116,743  102,922  77,353 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ  102,659  106,370  103,020  91,128  76,371  99,224  102,634  98,637  86,786  71,848 

สินทรัพย์  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 

เงินรับฝาก  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 

หนี้สิน  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 

ส่วนของเจ้าของ  348,326  314,141  294,219  279,404  250,298  304,223  287,505  270,129  260,455  234,472 

ส่วนของเจ้าของ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 338,287  305,875  287,861  274,187  245,883  304,223  287,505  270,129  260,455  234,472 

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย  122,971  119,770  122,886  129,230  132,525  108,320  105,937  109,374  116,257  120,559 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  34,655  36,081  36,023  42,264  51,657  33,161  34,561  34,426  40,784  49,994 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  88,316  83,689  86,863  86,966  80,868  75,159  71,376  74,948  75,473  70,565 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ)  37,342  33,532  36,361  37,722  35,739  29,726  25,833  30,475  31,463  28,794 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  62,474  53,088  49,483  50,631  50,920  55,477  46,305  42,791  43,693  43,894 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  32,138  31,089  24,110  33,565  29,541  26,326  25,101  21,312  29,968  26,474 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 29,284  28,491  22,440  32,304  28,494  26,326  25,101  21,312  29,968  26,474 

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 
 (ROA) (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

 1.02  1.02  0.81  1.17  1.02  0.95  0.92  0.79  1.12  0.97 

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉล่ีย  
 (ROE) (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

 9.09  9.60  7.99  12.42  11.92  8.90  9.00  8.03  12.11  11.55 

สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม  4.33  4.53  4.19  3.97  3.20  4.33  4.52  4.14  3.89  3.09 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  19.01  18.22  17.15  16.60  14.85  18.66  18.19  17.45  16.85  15.22 

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  24.91  22.47  21.04  19.98  17.90  21.76  20.56  19.32  18.63  16.77 

หมายเหตุ:  ธนาคารได้ปรบัปรงุงบการเงนิส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ือให้สามารถเปรยีบเทยีบได้กับปี 2561 ตามงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของธนาคารและบรษิทัย่อย หลังการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่ได้มีการปรับปรุงงบการเงินส�าหรับปี 2556 - 2559
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สารจากประธานกรรมการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
ประธานกรรมการธนาคาร  
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ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี  และคุณภาพบริการ ควบคู่ ไปกับ 
การยกระดับด้านคุณธรรม จะน�าให้ธนาคารกรุงไทยก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
ประธานกรรมการธนาคาร  

ปี 2562 ทีผ่่านมา นบัเป็นอกีปีทีม่ปัีจจัยท้าทายการด�าเนนิงาน
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ท้ังการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ 
พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป กฎและกติกาที่ปรับเปลี่ยน 
ตลอดจนความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีท่ีท�าให้
บริการทางการเงินไม่จ�าเป็นต้องมาจากธนาคารพาณิชย ์
อีกต่อไป แต่กระนั้นธนาคารกรุงไทยยังสามารถปรับตัวและ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ควบคู่ไปกับ 
การสนับสนุนภาครัฐได้เป็นอย่างดี

ผลงานส�าคญัทีน่บัเป็นความส�าเรจ็ในปีทีผ่่านมา เรือ่งแรกคอื 
การพัฒนาทางเทคโนโลยี ท�าให้ธนาคารสามารถสร้างจุดแข็ง
ในหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ บัตร Krungthai  
Travel Card แห่งแรกในประเทศไทยท่ีให้บริการแลกเงินตรา
ต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT ด้วยตัวเองได ้
ตลอด 24 ชั่วโมง บริการ Krungthai Connext ที่เป็นบริการ
แจ้งเตอืนทกุความเคลือ่นไหวทางบญัชผ่ีานแอปพลิเคชนัไลน์บน
มอืถอืโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย เพ่ิมความสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั 
บรกิารหนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์บนระบบบลอ็กเชน โดย
ลูกค้าสามารถขอ Electronic Letter of Guarantee (LG) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถเป็น 
Platform ของภาครัฐท่ีนอกจากจะช่วยส่งต่อนโยบายท่ีเป็น
ประโยชน์ไปสู่ภาคประชาชนแล้ว ยงัสะท้อนถงึประสิทธภิาพของ
ธนาคารในการเป็น Invisible Banking ท่ีสามารถให้บรกิารลกูค้า
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ล�้าสมัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั แอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารฐั และโดยเฉพาะ 
การให้บริการในโครงการชิมช้อปใช้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 
ซึ่งมีการน�าเทคโนโลยี Face Recognition มาใช้ในการ 
ลงทะเบียนประชาชนจ�านวนกว่า 10 ล้านคนด้วย ความส�าเร็จ
อกีเรือ่งหนึง่ทีธ่นาคารกรงุไทยมคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการ
อย่างเด่นชัด คือ การวางรากฐานองค์กรและสร้างวัฒนธรรม
การท�างานให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใส ภายใต้
โครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” โดยมีโครงการท่ีน�าเสนอจาก
พนักงานทั่วประเทศถึงกว่า 1,500 โครงการ

ผลจากความมุง่มัน่ในการพฒันา ท�าให้ในปี 2562 ธนาคาร
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัล Best Social 
Impact Thailand 2019 จากนิตยสาร Capital Finance 
International (CFI) ประเทศอังกฤษ ในฐานะท่ีเป็นสถาบันการเงนิ
ท่ีเป็นหลักส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การพฒันานวตักรรมทางการเงนิให้เข้าถงึประชาชนทุกกลุม่และ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล รางวัล Tab Digital Inclusive 
Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนือ่งจาก 
Krungthai NEXT Application ได้รับการโหวตจากผู้พิการทาง
สายตาให้เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงนิผ่านมอืถอืได้อย่างสะดวกสบาย สามารถท�าธรุกรรม
ทางการเงินได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ประเภทรางวลั
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ทีม่กีารบรหิารจดัการโปร่งใส เป็นธรรม มกีารรายงานและเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่ค�านึงถึงผู ้มีส ่วนได้เสียตามมาตรฐาน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและ
คณุภาพบรกิารเพือ่รองรบัการธนาคารยคุใหม่ คอื การใช้ข้อมลู
เชงิลกึผนวกกบัการเป็นแพลตฟอร์ม (Data+Platform: Datform) 
ควบคู่ไปกบัการยกระดบัด้านคณุธรรม จะน�าให้ธนาคารกรุงไทย
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจไทย 
และสงัคมไทยให้ดขีึน้ เตมิเตม็ทกุความต้องการของลูกค้า และ
สร้างผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ สมดงัจดุยนืของธนาคารทีว่่า 
“กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ”

”
”
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สารจากประธานกรรมการ

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการธนาคาร

(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)
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ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทยคนใหม่ ซึง่ท่ีผ่านมา ธนาคารกรงุไทยมีการเปลีย่นแปลง
และพฒันาข้ึนอย่างเด่นชดัในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านของภาพลกัษณ์
การเป็นธนาคารพาณชิย์ของรฐัทีล่�า้สมยั สามารถผลกัดนัประเทศให้ก้าวสู่
สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ผ่านโครงการชิมช้อปใช้ มีบริการทางการเงินท่ีสามารถตอบโจทย ์
ทุกกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลายและ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ดี ในภาวะที่ปัจจัยแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม และโดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลย ีท�าให้ธนาคารไม่อาจทีจ่ะหยุดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองได้ 
เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน  
อันได้แก่ 

• การดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน  
โดยบุคลากรของธนาคารจะต้องมีการยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่และ 
เพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้มีองค์ความรู้ ทักษะที่พร้อมรับกับ
เทคโนโลยีและระบบงานใหม่ๆ รวมถึงการแข่งขันและคู่แข่งใหม่ๆ ท่ี
ไม่ใช่สถาบันการเงินเท่านั้น

• การให้บริการและค�าแนะน�าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยนอกจากธนาคารจะน�าเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับ 
ทกุความต้องการของลกูค้าอย่างมคีณุภาพแล้ว ยังต้องเป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วย

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการธนาคาร

(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)

• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
โดยด�าเนินกิจการที่ค�านึงถึงหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม  
และบรรษัทภิบาล 

• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยธนาคาร 
ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างสมดุล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู ้บริหาร พนักงาน และ 
บรษิทัในเครอื ผมขอขอบพระคณุท่านผูถ้อืหุน้ พนัธมติรทางธรุกจิ รวมถงึ
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ส�าหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
ที่ได้มอบให้กับธนาคารกรุงไทยเสมอมา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่าน 
จะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ธนาคารกรุงไทย มีการพัฒนาขึ้นในหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์การเป็น 
ธนาคารพาณิชย์ของรฐัท่ีล�าสมัย” ”
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จดัการใหญ่

การซ่อม
สรา้งพ้ืนฐาน
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ท่ามกลางภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง
และรวดเร็ว ปัจจยัลบทีม่ผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิ เช่น สงคราม
การค้าสหรัฐอเมริกาและจีน ความท้าทายมากมายจาก 
รอบด้านในยคุ Digital Disruption ธนาคารทกุแห่งจ�าเป็นต้อง
มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น การมุ่งสู่ Open Banking 
การยกระดับเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตรกับ FinTech 
ต่างๆ สร้าง Platform และระบบนิเวศ (Ecosystem)  
รวมไปถึงการท�า Digital Transformation เพื่อปรับองค์กร
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต

ในปี 2562 ทีผ่่านมา ธนาคารกรงุไทย ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ จึงได้เร่งด�าเนินการตามยุทธศาสตร์พิชิต
ภูเขา 3 ลูก ได้แก่ การซ่อมสร้างพื้นฐาน การต่อยอดธุรกิจ 
และการมุ่งสู่ Open Banking รวมถึงการสร้าง Platform 
เพ่ือดึงลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบนิเวศของธนาคาร และ
ลงทุนตามแผนงานด้านไอที (IT Master Plan) ด้วยวงเงิน
กว่าหนึง่หมืน่ล้านบาท เพือ่สร้างโอกาสและพฒันาขดีความ
สามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารและพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการด�าเนนิงานท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกจิ 
ธนาคารรักษาความสามารถในการท�าก�าไรบนความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงบดุล ดังจะเห็น
ได้จาก ก�าไรสทุธ ิ(เฉพาะธนาคาร) ในปีทีผ่่านมาจ�านวนกว่า 
2.6 หมืน่ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน และธนาคารได้รกัษาระดบั
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ 
ที่ 125-130% รวมถึง Credit Cost และ NPL Formation  
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังได้ปรับการเติบโต 
ของสนิเชือ่โดยเน้นทีค่วามสมดลุของผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความเสี่ยงของธนาคาร การควบคุมการเติบโตของ NPL 
เพ่ือทีธ่นาคารจะสามารถบริหารจดัการความเสีย่งได้เหมาะสม
และเติบโตได้อย่างย่ังยืน ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการ
ซ่อมสร้างพืน้ฐานและต่อยอดน้ัน ธนาคารได้ให้ความส�าคญั
ทัง้ด้านกระบวนการและพนกังาน เช่น การปรบัจ�านวนสาขา
และอัตราก�าลังให้เหมาะสม รวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะ
ใหม่ๆ การยกระดบักระบวนการอนุมตัสิินเชือ่รายใหญ่ การลด 

การใช้กระดาษ (Paperless Organization) ด้วยการท�า 
Digitization ซ่ึงท้ังหมดจะน�าไปสู่การลดต้นทุน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมา ธนาคารยังได้ด�าเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ได้แก่ โครงการชิมช้อปใช้ 
ทีธ่นาคารกรงุไทยได้เข้าไปสนับสนุนทัง้ในด้านของแอปพลเิคชนั
และแพลตฟอร์ม ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน  
รวมถึงเครื่อง EDC ส่งผลให้มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทั้งสอง
ของธนาคารจ�านวนกว่า 12 ล้านคน รวมถงึร้านค้าทกุระดบั
ตัง้แต่รากหญ้าจนถงึกจิการขนาดใหญ่รวมกว่า 180,000 ราย 
ทั้งหมดได้เข้ามาสู่ระบบนิเวศของธนาคาร และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ กระจายเม็ดเงินสู่ฐานราก

นอกจากนี ้ยงัมโีครงการความร่วมมอือืน่ๆ ทัง้โครงการ
ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและรัฐบาลใน
ฐานะลูกค้ารายใหญ่และพันธมิตรทางธุรกิจ และโครงการ
ร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน ทีมุ่ง่เน้นการสร้าง Platform และ
น�าลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศของธนาคาร 
ได้แก่ โครงการบล็อกเชนกระทรวงการคลัง โครงการคืน
ภาษนีกัท่องเทีย่ว (VAT Refund for Tourists) โครงการ e-GP 
ของกรมบัญชีกลาง ฯลฯ และธนาคารยังได้ขยายระบบ 
นิเวศทั้ง 5 ท่ีเป็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ระบบนิเวศภาครัฐ  
ระบบนเิวศการช�าระเงนิ ระบบนิเวศการรกัษาพยาบาลและ
สุขภาพ ระบบนิเวศสถาบันการศึกษาและนักเรียน และ
ระบบนเิวศระบบขนส่ง ผ่านโครงการ Digital Student Loan 
โครงการ e-Court โครงการตดิตัง้เครือ่ง EDC บนรถโดยสาร 
ขสมก กว่า 3,000 คัน โครงการ Smart Hospital และอื่นๆ 
ซึ่งท�าให้ ณ ปัจจุบัน ธนาคารมีฐานลูกค้าจากทุกโครงการ
ท่ีได้ด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ครอบคลุมเกือบ 50%  
ของจ�านวนประชากรทั้งประเทศ

ส�าหรับในปี 2563 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ธนาคารกรุงไทยจึงได้มี
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กร 2 รูปแบบในลักษณะ 
คู่ขนาน ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และเรือเร็ว  
(Speedboat) โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน จะเป็นองค์กร 
ขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคาร ท้ังด้านสินเช่ือ เงินฝาก 

กรุงไทยประกาศขับเคล่ือนยุทธศาสตร์คู่ขนานเรือบรรทุกเครื่องบิน
และสปีดโบ๊ท” ”

ในปี 2562 เรง่ด�ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตรพิ์ชิต

ภูเขำ 3 ลูก

1

2

3

การซ่อม
สรา้งพ้ืนฐาน

การต่อยอด
ธุรกิจ

การมุ่งสู่  
Open Banking
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ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนา Krungthai NEXT ให้เป็น 
แอปพลิเคชันที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเรือเร็ว  
จะเป็นองค์กรใหม่ท่ีมุ่งเน้นการสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ การสร้าง 
แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ในลักษณะ 
ระบบเปิด (Open Banking) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยที่แพลตฟอร์ม
และแอปพลเิคชนัของธนาคารจะถกูสนบัสนนุด้วย AI Machine Learning  
และ Data Analytics ที่จะสามารถเข้าใจลูกค้า และตอบโจทย์ลูกค้า 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

และการที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่ จะ
ท�าให้ธนาคารสามารถต่อยอดธรุกจิได้อกีมาก หนึง่ในนัน้คอื การต่อยอด
ธุรกิจจากคู ่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ที่เร่ิมต้นจากลูกค้าหลักของ 
ธนาคาร เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น 
Distributor วสิาหกจิชมุชน ร้านค้าปลกี ร้านอาหาร โรงแรม ธรุกจิรถเช่า 
และอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเช่ือมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของธนาคาร ท�าให้ธนาคาร
สามารถน�าเสนอบริการทางการเงินต่างๆ ได้อย่างตรงใจ และ 
ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง และทั้งหมดนี้ จะเป็นการ 
ปูทางในการน�าไปสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand 
Digital Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้

ธนาคารไม่เพยีงมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัคณุภาพบรกิาร หากแต่ต้องการ
ยกระดับคุณธรรมในองค์กรด้วย โดยจะเพ่ิมความเข้มข้นของโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน

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

ด้วยแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับการสร้าง DNA 
กรุงไทยคุณธรรมดังกล่าว ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนให้ธนาคาร
กรุงไทยสามารถเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย และช่วยให้ “คุณ” ทั้ง 4 
ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคนไทยทุกคน ก้าวไป 
ข้างหน้าอย่างมคีวามสขุและยัง่ยนื ให้สมกบัค�าว่า Krungthai Better Life 
Everyday

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ยุทธศำสตร์
คู่ขนำน

สปีดโบ๊ทเรอืบรรทุก
เครื่องบิน
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Statement of Direction, Vision and Mission

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มี Statement of Direction เป็นสถาบันการเงนิเพ่ือการพัฒนาในการสรา้งโอกาสให้ 
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงนิทุนอย่างท่ัวถึง ควบคู่กับการให้ความรูท้างการเงนิ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหล่ือมล�าในสังคม ภายใต้ 
การบริหารจัดการองค์กรท่ีมั่นคง โปร่งใส และย่ังยืน โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
ในการบรหิารจดัการและให้บรกิารทางการเงนิ 

ธนาคารกรุงไทยด� า เ นินธุรกิจภายใต้วิ สัยทัศน์  
Growing Together มุ่งมั่นดูแลและพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการเติบโต 
และความมั่ง ค่ังแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพท่ีดี ข้ึน 
แก่สังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนท่ีดี
อย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น 

Statement of Direction

Mission

  ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน

  ให้บรกิารและค�าแนะน�าท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

  รว่มพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

  สรา้งผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

Vision
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สายงานกลยุทธ์ 
และผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อ 
และกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

สายงานบรหิารการเงนิ
สายงานเครอืข่ายธุรกิจ 
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงานส่ือสาร
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร

กรรมการผู้จดัการใหญ่

สายงาน Digital Solutions
สายงาน Global Business 

Development and Strategy

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

ธรุกิจประกัน

บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท กรงุไทยกฎหมาย จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จาํกัด (มหาชน)

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือ

บรษัิท กรุงไทย
ไอบเีจ ลิสซ่ิง จาํกัด

บรษัิท เคทีซี 
นาโน จาํกัด

ธรุกิจด้านตลาดทนุและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน
กรงุไทย จาํกัด (มหาชน)

ธรุกิจสนับสนุน

กรงุไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์สิเซส
KTB COMPUTER SERVICES

หลักทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บตัรกรงุไทย
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรงุไทย-แอกซา่ 
ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรงุไทย
แอดไวซเ์ซอรี ่จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์ กรงุไทย ซมีโิก้ จาํกัด 
(ชื่อเดิม บรษัิทหลักทรพัย์ เคที ซมีโิก้ จาํกัด)  

Krungthai 
Group

บรษัิท กรงุไทย
ธรุกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(กรงุเทพฯ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ชลบุร)ี จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ปทมุธานี) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรปราการ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรสาคร) จาํกัด

KTB GENERAL SERVICES
AND SECURITY

กรงุไทยธรุกิจลีสชิง่
KTB LEASING

กรงุไทยกฎหมาย
KTB LAW

โครงสรา้งองค์กร
ณ 17 กุมภาพันธ์ 2563
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงนิตลาดทุน

สายงานก�ากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

สายงานบรหิารความเส่ียงสายงานปฏิบัติการ

สายงานบรหิารจดัการ
ทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

สายงานทรพัยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

สายงานธุรกิจภาครฐั
สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ี 

และบรหิารทรพัย์สิน

สายงานเทคโนโลยี

ธรุกิจประกัน

บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท กรงุไทยกฎหมาย จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จาํกัด (มหาชน)

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือ

บรษัิท กรุงไทย
ไอบเีจ ลิสซ่ิง จาํกัด

บรษัิท เคทีซี 
นาโน จาํกัด

ธรุกิจด้านตลาดทนุและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน
กรงุไทย จาํกัด (มหาชน)

ธรุกิจสนับสนุน

กรงุไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์สิเซส
KTB COMPUTER SERVICES

หลักทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บตัรกรงุไทย
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรงุไทย-แอกซา่ 
ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรงุไทย
แอดไวซเ์ซอรี ่จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์ กรงุไทย ซมีโิก้ จาํกัด 
(ชื่อเดิม บรษัิทหลักทรพัย์ เคที ซมีโิก้ จาํกัด)  

Krungthai 
Group

บรษัิท กรงุไทย
ธรุกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(กรงุเทพฯ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ชลบุร)ี จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ปทมุธานี) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรปราการ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรสาคร) จาํกัด

KTB GENERAL SERVICES
AND SECURITY

กรงุไทยธรุกิจลีสชิง่
KTB LEASING

กรงุไทยกฎหมาย
KTB LAW

สายงานตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการธนาคาร
ณ วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563

01   นายประสงค์ พูนธเนศ 
ประธานกรรมการธนาคาร 
(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)

02   นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  
ประธานกรรมการธนาคาร  
(ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563)
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03   นายไกรฤทธ์ิ อชุุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
และประธานกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

04   นายปุณณิศร ์ศกุนตนาค 
กรรมการธนาคาร (ผู้มีอ�านาจลงนาม)  
กรรมการบรหิาร 
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

05   นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ 
กรรมการธนาคาร (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 
และกรรมการบรหิาร

06   นายผยง ศรวีณิช 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 
กรรมการบรหิาร 
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

03
04

05

06
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07   นายวชิัย อศัรสักร 
กรรมการธนาคาร  
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

08   นายนนทิกร กาญจนะจติรา 
กรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

09   ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์ 
กรรมการธนาคาร 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

10   นางแพตรเิซีย มงคลวนิช 
กรรมการธนาคาร  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

09

08

10
07
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11   พลเอก เทียนชัย รบัพร 
กรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

12   นายธันวา เลาหศิรวิงศ์ 
กรรมการธนาคาร 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

13   นางนิธิมา เทพวนังกูร 
กรรมการธนาคาร 
กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

11

13

12
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ผู้บริหารระดับสูง
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จดัการใหญ่

01
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ผู้บริหารระดับสูง
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

02   นายพูลพัฒน์ ศรเีปล่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารความเส่ียง รกัษาการสายงานปฏิบัติการ

03   นางประราลี รตัน์ประสาทพร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงาน Digital Solutions

04   นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

05   นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
และเลขานุการบรษัิท

02

03

05

04
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06   นายสุรธันว ์คงทน 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

07   นายเอกชัย เตชะวริยิะกุล 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

08   นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจตลาดเงนิตลาดทุน

09   นางสาวศรณัยา เวชากุล 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารการเงนิ

08

0609

07
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10   นายสันติ ปรวิสุิทธ์ิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานตรวจสอบภายใน

11   นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

12   นายธวชัชัย ชีวานนท์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารจดัการทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

14   นายพิชิต จงสฤษด์ิหวงั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานกลยุทธแ์ละผลิตภัณฑ์รายย่อย

13   นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจภาครฐั

12

13

10

11

14
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19 15

16

17

18

15   นางสุรางค์ ธนัตถานนท์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ีและบรหิารทรพัย์สิน

19   นายโกศล แช่มชื่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส

16   นายเทิดชัย วริุฬห์พานิช 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานเครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

17   นายชาญชัย สินศุภรตัน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

18   นายปฏิเวช สันตะวานนท์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
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2555 - 2557  รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
 และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
2555 - 2557  ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออก
 และน�าเข้าแห่งประเทศไทย
2554 - 2557  ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ

2.	 นายเอกนิติ	นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12 มิถุนายน 2561 (ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและ
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
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ (เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  Oxford Programme On Negotiation in Bangkok ปี 2562,  

SAID Business School of Oxford University สหราชอาณาจกัร
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่45/2019 ของ IOD
•  หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk 

in the Era of Digital Transformation ปี 2561,  
ACIS Professional Center

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารภาครฐัและกฎหมาย
มหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการ
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) รุน่ที ่29/2015 ของ IOD 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 93/2007 ของ IOD
• หลกัสตูร Financial Markets and New Financial Instruments,

International Monetary Fund Institute
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี  
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บมจ. ไออาร์พีซี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร

ประวติัคณะกรรมการธนาคารและผู้บรหิารระดับสูงโดยสังเขป
ประวติัคณะกรรมการธนาคาร	(ณ 31 ธันวาคม 2562) 
1.	 นายประสงค์		พูนธเนศ	(1)

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
17 มกราคม 2563 
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 76/2006 ของ IOD
• หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 

วิทยาลัยการต�ารวจ
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 

วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ารงราชานุภาพ
• 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�านักงานศาลยุติธรรม

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานกฤษฎีกา 
2561 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562  ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารธนชาต
2561 - 2562 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
2561 - 2561  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน
2558 - 2561  ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ
2557 - 2561 อธิบดีกรมสรรพากร 

(1) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562 ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
2558 - 2561  ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ
2558 - 2561 ประธานกรรมการ บจ. ข้อมูลเครดติแห่งชาติ
2558 - 2561  กรรมการ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
 และบรรษัทภบิาล บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์
2557 - 2558  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั
2557 - 2558  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
2556 - 2558 กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์เพ่ือธรุกจิหลกัทรพัย์ 
2556 - 2558  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย

3.	 นายไกรฤทธ์ิ	อชุุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

บมจ. ปตท.
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเสีย่ง 
และกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2541 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 9 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 แห่งประเทศไทย
2554 - 2555  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2554 - 2555  กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม
2549 - 2555  ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง  
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

2544 - 2554  กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ 
การลงทุน บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ 
ประกันชีวิต

4.	 นายปุณณิศร	์ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน  

Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 

รุ่นที่ 10/2019 ของ IOD
•  หลักสูตร 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) รุน่ที ่113/2009 ของ IOD
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2560    กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง
2546 - 2559  กรรมการผู้จัดการ  

บจ. ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์

5.	 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	(1)

กรรมการธนาคาร (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
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�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•  หลักสูตร Financial Instrument and Market,  

Harvard Business School
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี  
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 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 ผู้อ�านวยการส�านักงาน เศรษฐกิจการคลัง

6.	 	นายผยง	ศรวีณิช 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 
กรรมการบริหาร 
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
8 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

University of Arizona, Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา
การอบรม
•  หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk 

in the Era of Digital Transformation ปี 2561,  
ACIS Professional Center

• Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่223/2016 ของ IOD
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
 พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูล
 ขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 กรรมการ บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ
2558 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
 สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

7.	 นายวชิัย	อศัรสักร
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

The University of New South Wales ออสเตรเลีย

(1)  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารและได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
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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) รุ่นที ่215/2016 ของ IOD
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณชิย์ (TEPCoT) 

รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ปตท.
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/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�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 - 2557  เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย)

8.	 นายนนทิกร	กาญจนะจติรา
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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 มลูนธิสิถาบนัวิทยาการธรรมศาสตร์เพือ่สังคม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk

 in the Era of Digital Transformation ปี 2561,  
ACIS Professional Center

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

•  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011  
ของ IOD

•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008  
ของ IOD

•  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008  
ของ IOD

•  Role of the Compensation Committee (RCC)  
รุ่นที่ 6/2008 ของ IOD

•  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 1/2008  
ของ IOD 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

บมจ. เอสไอเอสบี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/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�านักงานกฤษฎีกา
2555 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะรฐัศาสตร์ 

และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2562 กรรมการข้าราชการรัฐสภา
2558 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
2558 - 2561 ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 (องค์การมหาชน)
2558 - 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2554 - 2560 กรรมการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 - 2558 เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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9.		 ศ.(พิเศษ)	ดร.กิตติพงษ์	กิตยารกัษ์
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

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) รุ่นที ่112/2014 ของ IOD
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 

รุน่ที ่10/2549 สถาบนัพัฒนาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก�ากับ
 ดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท. 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอ�านวยการสถาบันการแพทย์
 จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี
 จักรีนฤบดินทร์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ
 มลูนิธอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการ
 ต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

2557 - ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาปรับปรงุประมวลกฎหมาย
 วิธีพิจารณาความอาญา 
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร และประธานสาขาประเทศไทย
 มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย
 (ASIA Crime Prevention Foundation: ACPF)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�า

10.	นางแพตรเิซีย	มงคลวนิช	(1)

กรรมการธนาคาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
•  Master 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) รุน่ที ่159/2019 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่274/2019 ของ IOD
• หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Future Economy and Internet Governance-

Executive Program สถาบันเศรษฐกจิอนาคตและธรรมาภบิาล
อินเทอร์เน็ต

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 26/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1)  ออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารและพ้นจากการเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 (สบน.)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561   ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 

(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร
2560 - 2561 รองอธิบดี กรมสรรพากร
2560 - 2561 กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2557 - 2560 ผู้อ�านวยการ ส�านักวิชาการแผนภาษี 
 กรมสรรพากร

11.	 พลเอก	เทียนชัย	รบัพร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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) รุ่นที ่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) รุน่ท่ี 121/2015 ของ IOD

• หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก
•  หลักสูตร 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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตดิตามและตรวจสอบ
 การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
2559 ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษกองทพับก (อตัราพลเอก)
2557 - 2559 ปลัดบัญชีทหารบก ส�านักงานปลัดบัญชี
 กองทัพบก
2557 - 2559 เลขานกุารคณะกรรมการตดิตามและตรวจสอบ
 การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)

12.	 นายธันวา	เลาหศิรวิงศ์
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)  
 รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
 รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and 
Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

•  หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk 
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,  
ACIS Professional Center

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (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) รุ่นที ่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�าหรับ 

 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) รุ่นที ่10/2004 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 43/2004 ของ IOD
• IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 
• IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปจัจุบัน กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ทีพีบีไอ
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 การรถไฟแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการนโยบายกองทนุสนบัสนนุการวจัิย
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2558 - 2562 ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2557 - 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทโีอที 
2554 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2559  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2554 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. อีซี่บาย
2557 - 2558 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทโีอที 
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) รุน่ที ่18/2015

ของ IOD 
• Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่3/2014

ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 12 เมษายน 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561 กรรมการสภา และกรรมการบริหาร  

 สถาบันวิทยสิริเมธี
2559 - 2561  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บมจ. ไทยออยล์
2559 - 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงนิ 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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ประวติัผู้บรหิารระดับสูง (ณ 31 ธันวาคม 2562)

1. นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 51 ปี

- ดูรายละเอียดหน้า 23

2. นายพูลพัฒน์ ศรเีปล่ง
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบริหารความเสีย่ง

รกัษาการสายงานปฏบิตักิาร

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ. รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบริการ 

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้  

(ชื่อเดิม บล. เคที ซีมิโก้)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2559 - 2560 ประธานกรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย

2557 - 2559  กรรมการบริหาร บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

2556 - 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิารความเสีย่ง 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

3.  นางประราลี รตัน์ประสาทพร
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงาน Digital Solutions

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

2 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham 

สหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาตรี 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

•  Co-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

• หลกัสูตร 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�านวนหุ้น(หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย 

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชวีติ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - ธ.ค. 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน 

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ 

และกระบวนการธุรกจิเครอืข่ายรายย่อย  

ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูล 

เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

2557 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร 

คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ 

เครอืข่ายรายย่อย บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2556 - 2557  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

4. นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธรุกจิขนาดกลาง

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

26 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Executive Talk 2019

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (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

•  หลักสูตรพัฒนานักบริหาร TLCA Executive Development 

Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2014

•  กฎเกณฑ์ FATCA ส�าหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

ของธนาคาร ปี 2014

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2559 - 2562 กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

2555 - 2562  กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ

2559 - 2561  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน  

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2559  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2557 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 2 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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5. นายนิรุฒ มณีพันธ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย  

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�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม 

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (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) รุน่ที ่33/2009 ของ IOD

•  หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น 102

•  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 

วทิยาลยัการยติุธรรมการปกครองส�านกังานศาลปกครอง รุน่ 2

•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

•  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสงูด้านการพัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมและ

การลงทนุ (วธอ.) รุ่นที ่3 สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอตุสาหกรรม 

(Institute of Business and Industrial Development)

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรองประธานกรรมการ  

บจ. กรุงไทยกฎหมาย

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรรมการบรรษัทภิบาล  

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

2549 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2560 - ก.ย. 2561  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2560  ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

บมจ. การบินไทย

2553 - 2557  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

บมจ. การบินไทย

6. นายสุรธันว ์คงทน
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

8 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท Master of Public Administration,  

University of Southern California สหรัฐอเมริกา

•  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการคลัง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม 

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Reimaging Your Business for the Digital Age 2019

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล 

บมจ. ทิพยประกันภัย
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ก.พ. - มิ.ย. 2561  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ

ขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2560 - 2561 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส 

2553 - 2561 กรรมการ บจ. ท�าท�าไป 

2559 - 2560  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ

ขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ  

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2555 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ

สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

7. นายเอกชัย เตชะวริยิะกุล
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.)  

รุ่นที่ 5/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

• Executive Talk 2019

•  หลักการพิจารณาความผิดทางวินัยและตัวอย่างค�าพิพากษา 

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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. โรงแรมท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2560 - 2561  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2560   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  

กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 8 บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557  ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารกลุม่  

กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 8 บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2555 - 2557  ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารฝ่าย  

ฝ่ายธรุกจิขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรงุไทย

8. นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

23 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน

และปรมิาณวเิคราะห์ University of Reading สหราชอาณาจกัร

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม 

• Executive Talk 2019 

•  หลกัสูตร Blockchain & Bitcoin for Management รุน่ท่ี 1/2561 

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

• Bank of Thailand’s Treasury Dealer Course ปี 2017

• หลกัสตูรอบรมความรูด้้านตราสารหนีข้องผูค้้าตราสารหนี ้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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)



รายงานประจ�าปี 2562

032

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประสบการณ์การท�างาน 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. นางสาวศรณัยา เวชากุล
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน สายงานบรหิารการเงนิ

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�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 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 ปริวิสุทธ์ิ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานตรวจสอบภายใน

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 ตุลาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม

•  การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรก�ากบัดแูล (Regulator) รฐัวสิาหกจิและองค์กรมหาชน  

สถาบันพระปกเกล้า ปี 2019

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Krungthai Strategy and Future Direction 2019

• Executive Talk 2019

• แนวทางการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 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�าเนินงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่  

(Core Business Enablers 8 ด้าน): การตรวจสอบภายใน 2019

• Industry Code of Conduct 2019

• การก�าหนดอตัลกัษณ์และสร้างพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ ปี 2019

•  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

รุ่นที่ 16/2018 ของ IOD

•  หลักสตูร 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�าหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

ของธนาคาร

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 1,070 หุ้น (โดยคู่สมรส)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00001% 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2558 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ  

สายงานตรวจสอบภายใน  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2558  ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ  

สายงานตรวจสอบภายใน  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

11. นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 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�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Thailand Competitiveness Conference 2019

• Digital HR Forum 2019

• การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

• Executive Talk 2019

•  หลักสูตร Annual Conference and Exposition, สถาบัน 

Society for Human Resource Management (SHRM): 

SHRM, USA ปี 2018

•  หลักสูตร 6TH Compensation & Benefits Summit 2018, 

สถาบัน Equip global, Singapore

•  หลักสูตร TMA Trend Talk #8 Renovate to Innovate: 

Moving Forward with Agility in the Digital Era, 

Thailand Management Association (TMA) ปี 2018

•  Good Corporate Governance for Top Executives, 

LEAD Business Institute ปี 2017

• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016

•  How 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

•  Professional 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)

•  Workshop: The Leadership Talent Sustainability Across 

Borders ปี 2013, Personnel Management Association  

of Thailand (PMAT)

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2556 - 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่มทรัพยากรบุคคล  

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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12. นายธวชัชัย ชีวานนท์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 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�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/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�างานในระยะ 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 เพียรธรรม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานธุรกิจภาครัฐ

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

9 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม 

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

• 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�าหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

ของธนาคาร

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - 2561   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ 

กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย  

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2559 - 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3  

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2  

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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14. นายพิชิต จงสฤษด์ิหวงั
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 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�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน บมจ. บัตรกรุงไทย

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อ 

กิจการเงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

ก้าวไกลไปด้วยกัน 1

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อ 

กิจการเงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

ก้าวไกลไปด้วยกัน 2

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 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
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 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�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

•  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�านวนหุ้น (หุ้น) 10,149 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) 0.00007% 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 2562  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 1  

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และ 

บริหารทรัพย์สิน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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16. นายเทิดชัย วริุฬห์พานิช
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรม

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

•  Retail Strategic Initiative 2019 & Krungthai Market Conduct

•  Executive Leadership Development Program (ELDP)  

Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ  

Cornell University ปี 2018 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 6,339 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) 0.00005% 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

บล. กรุงไทย ซีมิโก้

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - 2562  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  

กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2  

สายงานเครอืข่ายธรุกจิขนาดเลก็และรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2559 - 2560  ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559  ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร 

ส�านักงานเขต ส�านักงานเขตสงขลา 1  

ส�านักงานเขตสงขลา 2  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

17. นายชาญชัย สินศุภรตัน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานบรหิารคณุภาพสนิเชือ่และกระบวนการธรุกจิเครอืข่ายรายย่อย

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 ธันวาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม

•  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9  

ส�าหรับผู้บริหาร ปี 2019

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ปี 2019

• Digital Transformation in Banking for Executive ปี 2019

•  เจาะลึกกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ (ล่าสุด) และ

ประกาศ สคบ. 2561 และแนวปฏบิตัขิองธรุกจิเช่าซือ้และลีสซิง่

ที่ถูกต้อง ปี 2019

• Executive Brand Solicitation ปี 2016

•  Executive Leadership Development Program (ELDP) 

Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ  

Cornell University ปี 2015

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) ไม่มี

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการการลงทนุ บจ. กรงุไทยธรุกจิลสีซิง่

เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. รกัษาความปลอดภัย  

กรงุไทยธรุกจิบรกิาร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 2562  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่ม Loan Factory ส�าหรับสินเชื่อธรุกจิ 

ขนาดเลก็และรายย่อย  

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ

กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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18. นายปฏิเวช สันตะวานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 ตุลาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) Webster University สหรฐัอเมรกิา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

•  กระบวนการพจิารณาทางวนัิยและความรับผดิทางแพ่งของพนกังาน 

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 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

บรษิทัหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2013

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 67,000 หุ้น (โดยคู่สมรส)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00048% 

(การถือหุ้นลดลง 3,000 หุ้น จากวันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. กรงุไทย ไอบเีจ ลิสซ่ิง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2560 - 2561  กรรมการ บจ. กรงุไทย ไอบีเจ ลสิซิง่

2560 - 2561   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกจิขนาดกลาง 

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�าลายล้างสูง (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

•  เตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหาร 

สังกัดธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ปี 2017

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 7,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) 0.00005% 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต.ค. 2561 - ต.ค. 2562   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผู้บริหารสายงาน  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2560 - 2561   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ 

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1  

สายงานเครอืข่ายธรุกจิขนาดเลก็และรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เม.ย. - ต.ค. 2560   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ 

กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  

สายงานเครอืข่ายธรุกจิขนาดเลก็และรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2559 - 2560   ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  

สายงานเครอืข่ายธรุกจิขนาดเลก็และรายย่อย 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559   ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร 

ส�านักงานเขต ส�านักงานเขตเพชรบุรี 

กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  

สายงานเครอืข่ายธรุกจิขนาดเลก็และรายย่อย  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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ภาวะแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ

เศรษฐกิจโลกปี 2562 ชะลอตัว  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)(1) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2562 เติบโตเพียง 2.9% ลดลงจากปี 2561 ที่เติบโต 3.6% และเป็น
อัตราการเติบโตที่ต�่าที่สุดนับต้ังแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551-2552 
ขณะที่ปริมาณการค้าโลกขยายตัวได้เพียง 1.0% ชะลอลงกว่าในปี 2561 
ทีร่ะดบั 3.7% จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี
ที่ตอบโต้กันอย่างรุนแรง รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 
กับประเทศอื่นๆ จนกระทบต่อกิจกรรมการผลิตทั่วโลก โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เติบโตน้อยกว่าปีก่อนหลังแรงส่งจากนโยบายการคลังค่อยๆ 
หมดไป แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการบริโภคและการจ้างงานท่ียัง
แข็งแกร่ง ด้านเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า รวมทั้ง
อุปสงค์ในประเทศท่ีชะลอลงจากนโยบายปรบัสมดลุเศรษฐกจิของรฐับาล 
เศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบจากภาคการผลิตและการส่งออกท่ี 
ชะลอลงอย่างหนัก อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนจาก 
Brexit ส่วนเศรษฐกจิญีปุ่น่ยงัต้องเผชญิกบัการบรโิภคในประเทศท่ีแผ่วลง 
จากการปรับขึ้นภาษีอุปโภคบริโภคอีกด้วย

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2562 
และแนวโน้มปี 2563

นโยบายการเงินทั่วโลกมีทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น น�าโดยธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 2 ครั้งแตะระดับ 
1.50%-1.75% ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกลับมาใช้
นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) อีกครั้ง 
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น และแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ชะลอลงท�าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศ 
พัฒนาแล้วลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศก�าลังพัฒนาก็ได้ 
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเช่นกัน ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนใน 
หลายประเทศมีความผันผวน โดยดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง 
ระหว่างสิ้นปี 2561 กับสิ้นปี 2562 ชี้ว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หยวน 
และเยน แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ค่าเงินยูโร ปอนด์ อ่อนค่าลง

เศรษฐกิจโลก
ปี 2562

โตเพียง

2.9%
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(1) IMF World Economic Outlook มกราคม 2563

ภาวะแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ

 IMF คาดว่าเศรษฐกจิโลกจะเตบิโตทีร่ะดบั 3.3%(1) ส่วนปรมิาณการค้าโลกจะขยายตวั
ได้ 2.9% จากสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิตที่เริ่มมีให้เห็นในหลายประเทศ รวมถึง
ความเช่ือม่ันด้านการค้าการลงทุนท่ีมีทิศทางดีข้ึน ขณะท่ีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนก็มีทิศทางผ่อนคลายลงบ้างจากการบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกไปแล้ว ด้าน
นโยบายทางการเงินท่ัวโลกยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลายต่อไป จึงน่าจะมีส่วนช่วยพยุง
เศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเติบโตดังกล่าวอาจเบี่ยงเบนจากที่
ประมาณการไว้จากความเสี่ยงรอบด้านในปีนี้ อาทิ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ทีเ่ร่ิมต้นจากประเทศจนีท่ีคาดว่าจะมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจจนีและการเดนิทาง
ระหว่างประเทศค่อนข้างมาก การเปลีย่นแปลงด้านนโยบายหลงัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี
สหรัฐฯ ท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านท่ีอาจ 
ส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง และผลกระทบที่จะตามมาหากอังกฤษ 
พ้นสภาพสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ การแสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
ภายใต้ภาวะดอกเบีย้ขาลง อาจเป็นชนวนเหตสุ�าคญัทีส่ร้างความเปราะบางแก่ภาคการเงนิ
ทั่วโลกระลอกใหม่ 

ส�าหรบัปี 2563 เศรษฐกิจโลก
ยังเติบโตท่ามกลางความเส่ียง 

เศรษฐกิจโลก
ปี 2563

ยังขยายตัว
เปราะบาง
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 โดยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 2.4% ลดลงจาก 
ระดับ 4.2% ในปี 2561 ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงมากกว่าที่
หลายฝ่ายคาดไว้ ท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงสองครั้งจาก 1.75% จนมาอยู่ที่ 
1.25% ปัจจัยหลักที่ท�าให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวมาจาก
ผลกระทบจากสงครามการค้าที่ท�าให้มูลค่าการส่งออก 
ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี  
การส่งออกสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานส�าคัญของโลก  
เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 
หดตัวลงอย่างมาก อีกทั้งความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านราคาของสินค้าไทยก็ถูกกดดันจากเงินบาทท่ีแข็งค่า  
เห็นได้จากดัชนีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงแข็งค่าถึง 6.0%  
การส่งออกทีห่ดตวั รวมทัง้มาตรการก�ากบัดแูลการปล่อย
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (มาตรการ LTV) ที่ส่งผลต่อ 
การชะลอการลงทุนใหม่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ท�าให ้
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว นอกจากนี้ การลงทุนของ

ภาครฐัยงัขยายตวัต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้ ส่วนหนึง่เกดิจาก
ความล่าช้าของงบประมาณประจ�าปี 2563 ที่กระทบต่อ
การเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 
(ไตรมาส 4 ปี 2562 ตามปีปฎิทิน) การเลื่อนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ และความล่าช้าของโครงการหลัก 
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยัง
ได้รบัแรงสนบัสนนุจากการบรโิภคภาคเอกชนท่ีตอบสนอง
มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ เช่น มาตรการ
พยุงการบริโภคผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วย
เหลือเกษตรกร และมาตรการชิมช้อปใช้ นอกจากนี้  
ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดี ตามจ�านวน 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa On Arrival: 
VOA) ให้กับหลายประเทศที่เป็นเป้าหมาย เช่น จีน 
อินเดีย และไต้หวัน เป็นต้น

เศรษฐกิจไทย
ปี 2562

เศรษฐกิจไทยปี 2562 ชะลอตัวจากท้ังปัจจยัภายนอกและภายใน

เติบโตลดลง 

เหลือเพียง

2.4%
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 โดยคาดว่าจะเตบิโตต�า่กว่าปี 2562 เนือ่งจากเผชญิความเสีย่งส�าคญั
คือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่คาดว่าจะส่งผลกระ
ทบค่อนข้างมากต่อภาคการท่องเทีย่วและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วง
ครึ่งแรกของปี ซึ่งได้ท�าให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ 
มาตรการด้านภาษ ีมาตรการขยายเวลาช�าระหนีแ้ละค่าธรรมเนยีม และ
มาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อ 
ภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1.00% ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้  
ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มท่ีจะกระทบรายได้ของภาคเอกชนและครัวเรือน 
ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับหน้ีครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงแล้วคาดว่า 
จะท�าให้การบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้มชะลอตัวลง ทัง้นี ้คาดว่าภาครฐั
จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หลังพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 บงัคบัใช้และมมีาตรการกระตุน้การบรโิภค
และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์  
ทั้งการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ�านอง และการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV 
ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจาก 
ที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา 

เศรษฐกิจไทย
ปี 2563

Covid-19 
กระทบเศรษฐกิจ 
ค่อนข้างมาก

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจยัเส่ียง 

เติบโตต�ากวา่ปี
2562
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1.	 ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคาร	 และความ 
คืบหน้าของแผนงานในปี	2562

การเข้าสู ่ยุคดิสรัปชัน (Disruption) ที่เป็นสภาวการณ์ของ 
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และรนุแรง ทัง้ด้านเทคโนโลย ีคูแ่ข่ง องค์กร 
ภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท�าให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
และผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส�าคัญ ทั้ง 
การเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Model) ปฏิรูประบบเทคโนโลยี  
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน รวมถึงปรับสมดุลของพอร์ตสินเช่ือ 
โดยพจิารณาจากผลตอบแทนทีป่รับด้วยระดบัความเสีย่ง ทัง้นี ้ธนาคาร 
มเีป้าหมาย คอื การเสริมสร้างความเข้มแขง็และความสามารถในการแข่งขัน 
ให้กับองค์กร ควบคู ่ไปกับการสนับสนุนภาครัฐในด้านการพัฒนา 
ระบบเครือข่ายการช�าระเงินที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัการพจิารณา 
ทบทวนและก�าหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์  
และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน�าไปปฏิบัต ิ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยธนาคารจดัให้มกีารประชมุระดมความคดิ 
ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหาร 
ของบริษัทในเครือ เพ่ือก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส�าคัญ 
ที่จะขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ จากนั้น 

ฝ่ายจดัการน�าความคดิเหน็ทีไ่ด้จากการประชมุฯ ไปประกอบการจดัท�า 
แผนธรุกจิของธนาคาร และน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารเพือ่ 
พิจารณาอนุมัติ เสร็จแล้วจึงด�าเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ 
แผนธุรกิจของธนาคาร รวมท้ังเป้าหมายท่ีส�าคัญให้พนักงานในองค์กร 
ได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและ 
ผู้บริหารของธนาคาร (Business Strategy Seminar) เป็นประจ�าทุกปี  
เพือ่ให้ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการสาขา ผูบ้ริหารส�านกังานเขต และผูบ้รหิาร 
ระดบัฝ่ายขึน้ไป ได้รบัทราบนโยบายและทศิทางในการบรหิารงาน ตลอดจน 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  
รวมทั้งจะได้น�ายุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่พนักงานในหน่วยงานอย่าง 
ถกูต้องและเป็นไปในทศิทางทีส่อดคล้องกนัทัง้ธนาคารต่อไป นอกจากนี้  
ธนาคารจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการธนาคารสญัจร พร้อมตรวจเยีย่ม 
หน่วยงานและสาขาในแต่ละภูมิภาคอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในด้านต่างๆ รวมถึงรับทราบปัญหา 
จากการด�าเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการธนาคารตดิตามผลการด�าเนนิงานของธนาคารเปรยีบเทียบ 
กบัเป้าหมายตวัชีว้ดัรายเดอืน และตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิงาน 
โครงการส�าคัญต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงผลการด�าเนินงานของ 
ธนาคารเปรยีบเทยีบกบัธนาคารคูเ่ทยีบและเป้าหมายตวัช้ีวดัรายไตรมาส
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จากรายงานผลการด�าเนินงานของธนาคาร (Performance Report) ใน 
ระหว่างปี นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัได้มอบนโยบาย กลยุทธ์  
และค�าแนะน�าต่างๆ ไปยังฝ่ายจัดการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคาร ซึ่งเม่ือฝ่ายจัดการรับไปด�าเนินการแล้วต้องกลับมารายงาน 
ความคืบหน้าและผลส�าเร็จต่อที่ประชุมฯ อย่างต่อเนื่อง

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการช�าระเงินและส่งเสริมการท�า 
ธรุกรรมการเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพ่ือให้สอดรบัเศรษฐกจิดจิทิลั  
(Digital Economy) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  
ขณะเดียวกันก็ยั งคงมุ ่ งมั่นสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให ้ เติบโต 
และมีศักยภาพสูงข้ึน โดยธนาคารมีเป้าหมายในระยะยาว คือ  
การเติบโตและสร้างก�าไรอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน (Sustainable  
Growth from Optimized Profitability)

ทัง้นี ้เพือ่ให้ธนาคารสามารถบรรล ุStatement of Direction วสิยัทัศน์  
และพันธกิจ ซึ่งมุ ่งเน้นการท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น  
มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น  
รวมทั้งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารพาณิชย ์
ชั้นน�าของประเทศ ธนาคารยังคงด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  
“3 Summits” ทีว่างไว้ โดยตัง้เป้าหมายว่าจะสร้างก�าไรทีม่เีสถยีรภาพและ 
ยั่งยืนผ่านการเติบโตของ Krungthai Digital Banking ซึ่งส่วนหนึ่ง 

เป็นการต่อยอดจากบทบาทของธนาคารในการวางโครงสร้างพื้นฐาน 
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส�าหรับปี 2562  
แผนยทุธศาสตร์ “3 Summits” มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ต่อยอด 
และขยายผลจากโครงการส�าคัญที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ ดังนี้ 

Summit ที ่1: วางรากฐานให้แขง็แกร่งเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรับ
อนาคต 

ภ า ย ใต ้ ส ภ าพแ วดล ้ อ มที่ มี ก า ร แ ข ่ ง ขั น สู ง แ ล ะก ร ะ แส 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology Disruption) ซึ่งส่งผลต่อ 
การด�าเนนิงานของธรุกจิต่างๆ และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของลกูค้า  
ธนาคารจ�าเป็นต้องพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา  
ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความ 
รัดกุม และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับ 
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ ดงันัน้ ธนาคารจงึให้ความส�าคญักบัโครงการ 
ที่จ�าเป็นต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร ดังนี้ 

การลงทุนพัฒนาระบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้ จากปกตทิีธ่นาคารใช้งบประมาณ
ส�าหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ประมาณหลักพันล้านบาทในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เป็นงบลงทุนระดับ 
กว่า 19,000 ล้านบาท ระหว่างปี 2562-2566 ต่อเนื่องจากปี 2561  

ธนาคารเพ่ิมงบประมาณ 
ด้าน	IT รองรบั

Technology 
Disruption
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ส่วนหนึ่งได้น�ามาใช้พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT”  
และลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บล็อกเชน (Blockchain),  
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI), การยืนยันตัวตนด้วย 
เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics Verification), การวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analytics), ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)  
และคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของธนาคาร เช่น เพิม่ฐานจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร “Krungthai NEXT”  
เพิม่ความสามารถในการรองรบัปรมิาณธรุกรรมผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์  
พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ปรับกระบวนการ 
ท�าธุรกรรมในสาขาและรูปแบบของสาขาโดยเน้นรูปแบบการให้บริการ 
ทีเ่ป็นดจิทิลัมากขึน้ เพือ่ช่วยลดต้นทนุและเพิม่ความพึงพอใจของลกูค้า 
ที่มาใช้บริการ รวมทั้งยังให้ความส�าคัญกับเร่ืองความปลอดภัย 
และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ของประชาชนในการใช้บริการของธนาคาร

การดูแลก�ากับกิจการที่ดี ธนาคารให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรเรื่อง “ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” โดยได้ 
ด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรม เพือ่ให้ทกุระดบัขององค์กรด�าเนนิงาน 
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
อันจะน�าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป โดยในปี 2562  
ธนาคารได้ขยายผลการด�าเนินการตามโครงการต้นแบบที่เกิดมาจาก 
การระดมความคดิของหน่วยงานภายในธนาคาร ผ่านโครงการส�าคญัในปี 
ก่อนๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการ Krungthai Compliance Champion  
และโครงการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซ่ึงมีกิจกรรม  
1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน เป็นต้น 

การเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร ธนาคารมกีารพฒันาทกัษะของ 
พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ 
ความต้องการของลูกค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ 

- ฝ ึกอบรมพนักงานสาขาเพ่ือเพิ่มทักษะด ้านดิจิทัล เช ่น  
การจัดการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการใช้ช่องทาง 
บริการดิจิทัล (Digital Channel) ความรู้พื้นฐานและบริการต่างๆ  
(Features) ของ Krungthai NEXT รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ 
เรื่องความต้องการของลูกค้า (Customer Journey) เป็นต้น 

- สรรหาบุคลากรทีม่ีความสามารถดา้นดจิิทัลผ่านพันธมิตรตา่งๆ 
เช่น มหาวิทยาลัย และนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นต้น 

Summit ท่ี 2: สร้างก�าไรที่เหมาะสมและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เป็นการให้บริการที่ครบวงจร 

ในปี 2562 สินเชื่อของธนาคารเติบโตต�า่กว่าที่คาดไว้ ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าระหว่าง 
ประเทศ กฎเกณฑ์การก�ากบัดแูลใหม่ๆ ของทางการ เป็นต้น อย่างไรกต็าม  
ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับการเติบโตจากสินเชื่อท่ีมีคุณภาพดี 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ารายย่อย  
และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจากการต่อยอดธรุกจิผ่านโครงการภาครัฐ  
ทั้งนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญในการควบคุมสินเช่ือด้อยคุณภาพ  
(Non-Performing Loan: NPL) ผ่านระบบการบรหิารจดัการและควบคมุ 
NPL ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การบริหารจัดการหน้ีที่มีระบบ 
การจัดช้ันลกูหนีใ้หม่ การขายหนีต่้างๆ รวมถงึแนวโน้มการเกดิหนีเ้สยีใหม่ 
จากการปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มลดลง เป็นต้น

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมุง่เน้นการรกัษาสดัส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ให้อยู ่ในระดับที่ดี  
โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี Coverage Ratio สูงกว่าร้อยละ 120  
อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนมอีตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสินทรพัย์ถ่วงน�า้หนัก 
ตามความเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย อีกทั้งธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วน 
เงนิกองทนุฯ ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ 
และครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ในภาพรวม ธนาคารเน้นการสร้างการเติบโตและสร้างก�าไร 
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนผ่านการด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

ขยายฐานลูกค้าด้วยการต่อยอดจากโครงการภาครัฐ ธนาคาร 
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมข้ีอมลูเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์และรองรับ 
ธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) จึงได้เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล  
(Data Acquisition), การสร้างฐานข้อมลู (Data Foundation) รวมทัง้การสร้าง 
รายได้จากข้อมูล (Data Monetization) ผ่านการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analytics)  เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ 
ของลกูค้าเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอย่าง 
แท้จริง ตัวอย่างการด�าเนินการของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทย SME  
for Siam Global House และสินเชื่อกรุงไทย SME ร้านค้าธงฟ้า เป็นต้น

พัฒน า ช่อ ง ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ลั ก ษณะหล า ย ช ่อ ง ท า ง  
(Omni-Channel) โดยมีการปรบัรปูแบบ เพ่ิมช่องทาง และยกระดบัการให้ 
บรกิารผ่านช่องทางต่างๆ ตัง้แต่สาขา เครือ่งให้บรกิารธรุกรรมทางการเงนิ 
อตัโนมัต ิแอปพลเิคชนัโทรศัพท์มือถอื ตลอดจนศนูย์บรกิารข้อมูลลกูค้า  
(Krungthai Contact Center) และตัวแทนธนาคาร (Banking Agents)   
เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและ  
ครบวงจร สามารถตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการ 
ที่ดีในลักษณะไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ให้กับลูกค้าทุกระดับ  
ทุกเวลา ทุกสถานที่

ในปี 2562 ธนาคารได้น�าแนวคิดการสร้างประสบการณ์ท่ีดี  
(Customer Experience) มาปรับรูปแบบสาขาตอบโจทย์ความต้องการ 
ของกลุ่ม 5 ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เน้นรูปแบบที่ทันสมัย  
สวยงาม แต่คงความเป็นสถาบันการเงนิมืออาชพี โดยสาขารปูแบบใหม่ 
เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง อาทิเช่น ไอคอนสยาม สิงห์คอมเพล็กซ์  
ไทยเบฟเวอเรจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์รงัสติ มหาวทิยาลยับรูพา  
และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น ส�าหรับการให้บริการในสาขารูปแบบ 
ใหม่นี้ มีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

- Self Service Zone มีเครื่อง ATM Plus ที่สามารถท�าธุรกรรม 
ฝากและถอนเงินได้ภายในเครื่องเดียว

- Banking Transaction Zone บริการธุรกรรมทางการเงิน
- Advisory Zone ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ ์

ทางการเงิน
- Segment Zone ประกอบด้วย Precious Plus Lounge ส�าหรับ 

รบัรองลกูค้า Precious Event Zone พืน้ทีจ่ดักจิกรรมสมัมนาทางการเงนิ  
และ Lifestyle Workshop Digital Learning Center พ้ืนที่ส�าหรับ 
ประยุกต์ใช้ Meet & Learn พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรี และ Co-Working 
Space พื้นที่อิสระส�าหรับคนรุ่นใหม่ใช้ท�างาน
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นอกจากน้ี แต่ละสาขาได้มีการออกแบบให้แตกต่างกันตาม 
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เช่น สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศนูย์รงัสิต ดีไซน์ในแบบ Krungthai Cube - Campus, Connect, Community  
ส่วนสาขามหาวทิยาลยับรูพา ดไีซน์แบบ Loft - Young, Digital, Connect  
จัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่งและเป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นต้น

Summit ท่ี 3: สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก 
Krungthai Future Banking 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน 5 Ecosystems ยุทธศาสตร์ส�าคัญ 
ของธนาคาร คอื การสร้างระบบนเิวศทางธรุกจิ (Ecosystem) ท่ีธนาคาร 
สามารถต่อยอดจากจุดแข็งของธนาคาร ได้แก่ การที่ธนาคารได้เข้าไป 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  
ธนาคารมีฐานลูกค้าท่ีกว้างและมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ ่มลูกค้า 
ภาครฐัและลกูค้าในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั และธนาคารมคีวามสามารถในการ 
บริการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อต่อยอดและสนับสนุน 
ธรุกจิ โดยในปี 2562 ธนาคารได้ก�าหนด 5 Ecosystems เป็นเป้าหมายหลกั  
คือ กลุ ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ ่มการช�าระเงิน  
(Payment) กลุม่การรกัษาพยาบาลและสขุภาพ (Health and Wellness)  
กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) และกลุ่มระบบขนส่ง  
(Mass Transit) ทั้งนี้ ธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็น 
จุดแข็งของธนาคารท่ีต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้เช่ือมโยง 
การให้บรกิารไปสูร่ะบบนเิวศทางธรุกจิอืน่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าได้

ตวัอย่างผลติภณัฑ์และบรกิารส�าคญัของ 5 ระบบนิเวศทางธรุกจิใน
ปี 2562 ได้แก่

1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก่
• การสนับสนุนนโยบาย National e-Payment เช่น  

Krungthai QR Code ผ่านผลิตภัณฑ์ “เป๋าตุง” ซึ่งได้มีการติดตั้งตาม 
ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 แห่ง โดยให้ความส�าคัญกับ 
ร้านค้าในตลาดสดต่างจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน 
บริการ MyPromptQR ซึ่งเป็นบริการรับช�าระเงินของร้านค้าด้วย  
QR Code ของลูกค้า โดยร้านค้าสามารถรับช�าระเงินด้วยการสแกน  
QR Code ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของลูกค้า ช่วยร้านค้าลดปัญหา 
การปฏิเสธการท�ารายการหรือข้อพิพาทได้ด้วยการใช้ MyPromptQR  
ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ท�ารายการเอง อีกทั้ง ระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูล 
ที่เหมาะกับการน�ามาจัดโปรโมชั่นรายการส่งเสริมการขายได้

• โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้ร ่วมกับ 
กรมบญัชีกลางพฒันาบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัแจกจ่ายให้แก่ผูม้รีายได้น้อยแล้ว  
ประมาณ 11.6 ล้านใบ ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้งได้จัดท�าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพิ่มเติมภายใต ้ โครงการไทยนิยมย่ังยืน ส�าหรับกลุ ่มผู ้พิการ  
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได ้
ในปี 2560 อีกกว่า 3 ล้านใบ โดยเริ่มแจกจ่ายบัตรดังกล่าวในช่วงเดือน 
มกราคมถงึกมุภาพนัธ์ 2562 เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาค่าครองชพี การช่วยเหลอื 
ค่าเดินทางท้ังรถประจ�าทาง รถโดยสาร บขส. รถไฟ และรถไฟฟ้า  
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า 14.6 ล้านคน
ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน ยอดการใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู ้มีสิทธิ ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 คิดเป็น 
วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 122,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้ต่างๆ ที่ส�าคัญ 
เช่น จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 78,000 ล้านบาท มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะเร่งด่วนทั้งสนับสนุนเงินให้ผู ้ถือบัตร 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 ท้ังนี้ ปัจจุบันกองทุน 
ประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการ
แก่ผู้มีรายได้น้อยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�านักงบประมาณ
จ�านวน 40,000 ล้านบาท สามารถใช้ในการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุน 
การด�าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงเดือนกันยายน 2563 

• โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงิน 
ประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง  
โดยในปี 2562 ธนาคารได้ตดิต้ังเครือ่ง EDC (Electronic Data Capture)  
ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 30,000 แห่ง และติดตั้งแอปพลิเคชัน 
ถุงเงินประชารัฐในร้านค้ากว่า 50,000 แห่ง โดยธนาคารมีแผนจะเพิ่ม 
ปรมิาณร้านค้าท่ีใช้แอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารฐัอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรับ 
จ�านวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 ล้านราย  

• โครงการเบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย ุด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดย 
ปัจจบัุนรฐับาลมงีบประมาณในการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายปีุละประมาณ  
70,000 ล้านบาท ส�าหรบัผูส้งูอายกุว่า 9 ล้านคนทัว่ประเทศผ่านธนาคาร

• มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”  
ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้เข้าร่วมและเป็นผู้ให้บริการ 
แอปพลิเคชันเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่านโครงการ 
ชิมช้อปใช้ โดยธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส�าหรับเป็น 
ช่องทางให้รัฐบาลสนับสนุนวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
ผูล้งทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ และเป็นช่องทางในการช�าระสนิค้าและบรกิาร 
ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยในฝั่งผู้ประกอบการซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในระดบัวสิาหกจิขนาดกลางและเลก็ รวมถงึ 
ระดับชุมชน ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเป็น 
เครื่องมือให้ร้านค้าใช้ในการรับช�าระเงิน 

เพื่อสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง 3 ระยะ (Phase) ให้ 
ประสบความส�าเรจ็ ธนาคารได้จัดให้มีโครงการและการด�าเนนิการต่างๆ  
เพื่อสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพิ่มเติม ดังนี้

- เพิ่มรูปแบบบริการใหม่แก่ เป๋าตัง ชิมช้อปใช้ เช่น  
Krungthai Connext แจ้งเตือนยอดใช้จ่าย-เงินคืนเข้า กระเป๋าเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ G-Wallet ช่อง 2 และโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ  
(Chatbot) ค้นหาร้านชิมช้อปใช้ใกล้เคียง โดยระบบจะแสดงร้านค้าที่ 
ใกล้เคียงจ�านวน 10 ร้านค้าในรัศมี 10 กิโลเมตร และแสดงเส้นทางใน  
Google Map เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหา 
ร้านค้าเพื่อใช้บริการ

- บริการช�าระค่าสินค้าจากร้านค้าชิมช้อปใช้บนเว็บไซต์  
Thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทย โดยธนาคารร่วมมือกับ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และไปรษณีย์ไทย สนับสนุน 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง  
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3 ระยะ ขยายการใช้จ่ายในส่วนของ G-Wallet ช่อง 2 ให้สามารถซือ้ 
สินค้าและบริการผ่านระบบเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ของ 
ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ในรูปแบบ e-Market Place โดยไปรษณีย์ไทยร่วมกับธนาคาร พัฒนา 
ระบบการช�าระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมื่อซื้อสินค้าในเว็บไซต์  
ดงักล่าว พร้อมมอบสทิธพิเิศษต่างๆ ได้แก่ สทิธริบัเงนิคนืจากมาตรการ  
“ชิมช้อปใช้”  คูปองส่วนลดส�าหรับการใช้จ่ายสินค้าในหมวดอื่นๆ ครั้ง 
ถัดไป และบริการขนส่งสินค้าจากออนไลน์สู่ปลายทางทุกที่ทั่วไทยด้วย 
บริการส่งด่วน (EMS) ส่งถึงผู้รับภายใน 1-2 วัน

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนร้านค้ากว่า 4,000 ราย  
และมสีนิค้าซึง่เป็นของดขีองเด่นจากทัว่ประเทศมากกว่า 17,000 รายการ  
บนเว็บไซต์  Thailandpostmart.com ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะช่วย 
เพิ่มยอดจ�าหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้เกิดการหมุนเวียน 
เมด็เงินในระบบเศรษฐกจิ และกระจายรายได้สูผู้่ประกอบการรายย่อยและ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น

จากการด�าเนนิโครงการดงักล่าวพบว่า มผีูป้ระกอบการร้านค้า 
รายใหม่ ท่ัวประเทศสมัครเข ้าร ่วมโครงการดังกล ่าวและติดตั้ง 
แอปพลิเคชันถุงเงินแล้ว (สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม  
ถงึ 31 ธนัวาคม 2562) จ�านวนกว่า 160,000 ราย และเมือ่รวมกบัร้านค้า 
ธงฟ้าประชารัฐกว่า 80,000 ร้านค้า ท�าให้ยอดรวมร้านค้าที่เข้าร่วม 
มาตรการฯ มีจ�านวนกว่า 170,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

การใช้จ่ายรวมของมาตรการชมิช้อปใช้ตัง้แต่ 27 กนัยายน 2562  
จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563  มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 3 ระยะ จ�านวนกว่า  
11.8 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น 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 
แบ่งเป็นการใช้จ่ายร้านชิม 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�าเนินโครงการชิมช้อปใช้ดังกล่าว 
ของธนาคาร เป็นการช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ท�าให้เกิดเม็ดเงิน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเมื่อประชาชนที่ได้รับสิทธ์ิน�าเงิน 
ไปใช้จ่ายตามมาตรการของโครงการจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ฐานรากและกระจายรายได้ไปสูช่มุชน ซึง่เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 

• ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เพ่ือน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ธนาคารร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงการคลงั ด�าเนนิโครงการใช้เทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain)  
เพ่ือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมในการรองรับภารกิจของ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงั เช่น กรมบญัชกีลาง กรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
เป็นต้น เพื่อน�าบล็อกเชนมาใช้พัฒนาระบบงาน การจัดเก็บรายได้ของ 
รัฐบาล การหาแหล่งเงินทุน การบริหารทรัพย์สินและการประมูลงาน  
ยกระดับประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยตัวอย่างโครงการต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การคืนภาษีนักท่องเที่ยว  
การออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Scripless Bond)  

โครงการบัตรสวสัดิการแห่งรฐั โครงการตรวจสอบสิทธกิารรกัษาพยาบาล 
ของข้าราชการ เป็นต้น 

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานสงักดักระทรวงการคลงัเพือ่ด�าเนนิงาน 
โครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน  
น�าร่อง 3 โครงการและเตรียมเปิดให้บริการในปี 2563 ได้แก่

1. โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refunds  
for Tourists) เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมสรรพากร กรมศุลกากร  
และธนาคารกรุงไทย ในการน�าระบบบล็อกเชน มาใช้ในการคืนภาษีให้ 
กับนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ โดยในระยะที่ผ่านมา  
มจี�านวนนกัท่องเทีย่วทีม่าขอคนืภาษีมลูค่าเพิม่ปีละไม่ต�า่กว่า 2 ล้านคน  
ยอดมูลค่าการซือ้สนิค้าประมาณ 5 หม่ืนล้านบาท และมีจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
ขอคืนภาษีเฉลี่ย 2 แสนรายต่อเดือน จากสถิติส่วนใหญ่จะเป็น 
นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนท่ีขอคนืภาษมูีลค่าเพิม่สงูสุด ประมาณร้อยละ 70  
ดังนั้นการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับระบบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ให้นักท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส มีความปลอดภัยสูง ยากต่อ 
การปลอมแปลง และสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของภาครัฐ  
โดยช่วยลดเรื่องการตรวจเอกสาร ลดการใช้กระดาษได้สูงสุด 10 ล้านใบ 
ต่อปี ลดความหนาแน่นของควิทีส่นามบนิ ลดต้นทุนในการบรหิารจดัการ 
เงินสด และสามารถคัดแบบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกได้ทันที  
จากเดมิใช้เวลาประมาณ 2 เดอืน ซึง่จะช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการท่องเท่ียวของประเทศ กระจายรายได้ไปยังผูป้ระกอบการรายย่อย  
สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนระดับรากหญ้า 

2. โครงการระบบการจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Government Procurement: e-GP) ธนาคารร่วมมอืกบักรมบญัชกีลาง 
ยกระดบัระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั ซึง่ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย  
คือ 

1) e-LG การออกหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ประกอบการในระบบ e-GP ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและการตรวจสอบ 
หลกัประกนัของผูป้ระกอบการ และสร้างความเชือ่ม่ันในความปลอดภยัของ 
หลักประกันที่น�ามาใช้ โดยผู้ประกอบการสามารถขอ e-LG จาก 
ทุกธนาคารและผ่านระบบบล็อกเชนที่พัฒนา 

2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP มี 
การรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการนิติบุคคล รวมถึงระบบ 
อันดับความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผู้ประกอบการตามผลงานในการ 
ท�างานกบัภาครฐั สามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการลดระยะเวลา และภาระ 
ของผูป้ระกอบการในการจดัเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ 
และการยื่นเสนอราคา โดยจากข้อมูลปี 2562 ภาครัฐมีการจัดซื้อ 
จดัจ้างกว่า 3.6 ล้านโครงการ วงเงนิรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ลดภาระ 
ให้ผู ้ประกอบการกว่า 270,000 ราย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  
สร้างความโปร่งใสของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ึงช่วยผลักดันการใช้ 
งบประมาณในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ นอกจากน้ี ยังสามารถเช่ือมโยงกบั 
ระบบของสถาบันการเงนิ และระบบการประเมนิคณุภาพแบบบูรณาการ 
ของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐได้อีกด้วย 

3. โครงการออมพันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (DLT  
Scripless Bond) ธนาคารร่วมมือกับส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
พัฒนาการออมผ่านพันธบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การออก 
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พันธบัตรรัฐบาล การจ�าหน่าย รวมถึงการรับฝากหลักทรัพย์ มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�าให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึง 
การออม ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวทั้งในตลาดแรกและขยายตัวสู่ 
ตลาดรองในอนาคต เสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และช่วยลด 
ขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ 
บล็อกเชนยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการจองซ้ือ 
พนัธบตัร รวมทัง้ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ สามารถเพ่ิมประสิทธภิาพ 
ในการบรหิารจดัการ โดยลดระยะเวลาในกระบวนการออกใบพนัธบัตร 
ทัง้หมด จากเดมิ 15 วนั เหลอืไม่ถงึ 2 วนั โดยรฐับาลจะเริม่ออกพนัธบัตร 
ออมทรัพย์รัฐบาลผ่านระบบบล็อกเชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

ธนาคารเช่ือว่า การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีบล็อกเชนมา 
ขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตประชาชนและประเทศชาติเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 
ในอนาคต

• พฒันาระบบรับช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการรับช�าระเงินกลาง 
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการรบัช�าระเงนิ รายได้และเงนิอืน่ๆ จากประชาชนและภาคธรุกิจ  
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดขั้นตอนการน�าเงินส่งคลัง 
ให้กบัหน่วยงานภาครฐัอกีด้วย โดยระบบดงักล่าวเป็นระบบงานเบด็เสรจ็ 
ส�าหรับการรับและน�าเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงครอบคลุม 
การท�าธรุกรรมระหว่างภาครฐักบัภาคธรุกจิ และภาครฐักบัภาคประชาชน  
เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต  
โดยประชาชนและภาคธุรกิจไม ่จ�าเป ็นต ้องเดินทางมาติดต ่อท่ี 
ส ่วนราชการด้วยตนเอง สามารถท�าธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์  
epayment.cgd.go.th โดยการออกใบแจ้งการช�าระเงนิ (Bill Payment)  
เพยีงเลอืกรายการหรอืหน่วยงานทีต้่องการช�าระ และน�าไปช�าระเงนิผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น Krungthai NEXT, Krungthai Corporate  
Online, ตู ้ATM, เครือ่ง EDC ณ จดุบรกิารของกรมบญัชกีลาง ตลอดจน 
สาขาของธนาคารกว่า 1,000 แห่งท่ัวประเทศ และเมื่อประชาชนและ 
ภาคธรุกจิช�าระเงนิส�าเรจ็แล้วจะได้รบัใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ทนัที  
ในขณะเดียวกันข้อมูลการรับและน�าส่งเงินจะเช่ือมโยงเข้าระบบบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal  
Management Information System: GFMIS) โดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบัน 
ได้เริ่มให้บริการกับหน่วยงานน�าร่องที่เร่ิมด�าเนินการรับช�าระเงินและ 
น�าเงนิส่งคลงัผ่านระบบการรับช�าระเงินกลางฯ แล้วต้ังแต่เดอืนพฤษภาคม  
2562 และธนาคารได้เตรียมขยายผลโครงการไปสู่ส่วนราชการอื่นๆ  
ที่มีความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินเพียง 
แห่งเดยีวทีเ่ป็นตวักลางในการรบัเงนิและน�าเงนิส่งคลงั GFMIS โดยอตัโนมัติ

2. กลุ่มการช�าระเงิน (Payment) ได้แก่ 
• Krungthai NEXT พัฒนาฟังก์ชนัและบรกิารต่างๆ เพิม่เตมิ 

ในปี 2562 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น บริการถอนเงิน 
ไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเอทีเอ็มกรุงไทยกว่า 8,000 เคร่ืองทั่วประเทศ  
บริการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีข้ันต�่าและไม่เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี  
บริการตรวจสอบเครดิตบูโรออนไลน์ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บรกิาร Krungthai Connext แจ้งเตอืนความเคลือ่นไหวทางการเงินผ่าน LINE  
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการสมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะที่รู้ใจและจะแนะน�า 
รายการธุรกรรมที่ส�าคัญพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละท่าน  

รวมทั้งบริการ Chatbot ช่วยตอบค�าถามที่พบบ่อย เป็นต้น ส�าหรับ
จ�านวนผูใ้ช้แอปพลเิคชัน Krungthai NEXT ในปี 2562 อยู่ทีก่ว่า 7 ล้านราย  
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากกว่า 3.5 ล้านรายเม่ือเดือนธันวาคม 2561  
และมีจ�านวนผู้ใช้บริการ Krungthai Connext กว่า 5 ล้านราย  

• Krungthai Travel Card เป็นนวัตกรรมที่ธนาคารกรุงไทย 
ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกที่น�าเสนอต่อตลาดในปี 2560  โดยในปี 2562  
ธนาคารได ้ต ่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค ้า ได ้แก ่  
บตัร Krungthai Travel UPI Debit Card เพ่ือรองรบัการใช้จ่ายในสกุลเงนิหยวน 
และขยายระบบนิเวศกลุ่มการช�าระเงินในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาด 
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาฟังก์ชันและ 
บริการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การเปิดใช้งานบัตร Krungthai Travel Card  
ได้เองผ่าน Krungthai NEXT การเพิม่สกลุเงนิรเูบลิรสัเซยี   โครนาสวเีดน  
โครนนอร์เวย์ โครนเดนมาร์ก โคเรยีวอน ไต้หวนัดอลลาร์ และอนิเดยีนรปีู  
เป็นต้น รวมทั้งได้เปิดให้บริการบัตรเสริม Krungthai Travel Card  
(Supplementary Card) เพื่อให้ผู้ถือบัตรเดิมสามารถออกบัตรเสริมให้ 
แก่บุคคลอื่นได้เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือลูกค้าที่มี 
การส่งบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครวัไปศกึษาต่อต่างประเทศ รวมถงึ 
ตลาดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว ปัจจุบันธนาคารมีจ�านวนผู้ถือบัตร  
Krungthai Travel Card กว่า 5 แสนราย

• บริการรับช�าระใบสั่งออนไลน์ครบวงจร ร่วมกับส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติพัฒนาระบบใบสั่งออนไลน์แบบครบวงจรโดยเชื่อมโยง 
ข้อมูลใบสั่งทุกสถานีกับกรมการขนส่งทางบก อ�านวยความสะดวกให ้
เจ้าหน้าที่ต�ารวจในการดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการออก 
ใบสั่ง ส่วนประชาชนสามารถช�าระค่าปรับผ่านช่องทางของธนาคาร  
ได้แก่ สาขา เครื่องเอทีเอ็ม แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รวมทั้ง 
ตวัแทนของธนาคาร (CenPay ตูบ้ญุเตมิ และไปรษณย์ีไทย) นอกจากนี้
ธนาคารอยู่ระหว่างการเตรียมขยายการช�าระใบสั่งผ่านเว็บไซต์และ 
ต่างสถานีต่อไปในอนาคต

Krungthai  
Next

ปี	2562	มีผู้ใช้

กวา่7ล้านราย
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กรุงไทยพัฒนาระบบ
จ่ายและรบัช�าระ

ค่าโดยสาร 

3. กลุม่การรกัษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) ได้แก่ 
• โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับ 

ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการ 
และครอบครัวจ�านวนประมาณ 5 ล้านคน จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมา 
เป็นการใช้บัตรประชาชนท�าธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(EDC) โดยมีการติดตั้งเครื่อง EDC กว่า 5,600 เครื่องที่สถานพยาบาล 
ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ท�าให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่าย 
ตรงค่ารกัษาพยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ โดยในปี 2562 รฐับาล 
ก�าหนดวงเงินรวมของโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เป็นจ�านวนกว่า 70,000 ล้านบาท

• โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ด�าเนินโครงการ 
อย่างต่อเนื่องกับสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยธนาคารเป็นผู้ให้บริการ 
จัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วยบริการ Total Financial Solutions  
for Smart Hospital เช่น การบริหารจัดการทางการเงินผ่าน Krungthai  
Corporate Online บริการช�าระเงินผ่านเครื่อง EDC บริการช�าระเงิน 
ด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self-Payment Machine ด้วยบัตรเดบิต  
บตัรเครดติ QR Code ระบบบรจิาคอเิล็กทรอนกิส์ (e-Donation) บรกิาร 
จ่ายเงนิเดอืน เป็นต้น ทัง้นี ้ธนาคารได้ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลหลายแห่ง 
ในปี 2562 เช่น โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) โรงพยาบาลวชริพยาบาล  
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาล 
ต่างๆ ในการก้าวสู่ Smart Hospital 

4. กลุม่สถาบนัการศึกษาและนกัเรียน (Education) ได้แก่ 
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ธนาคารได้รับ 

ความไว้วางใจจากกองทุน กยศ. ให้เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 ธนาคารได้ร่วมมือกับ กยศ.  
ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
แบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System: DSL)เพื่อตอบสนอง 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ผู้กู ้ยืมและผู้ค�้า ในรูปแบบไร้เอกสาร 
(Paperless) และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ที่ 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ท�าให้ 
การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับ 
นโยบาย National e-Payment

จนถึงปัจจุบัน กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า 5.64  
ล้านราย และมีวงเงินประมาณ 607,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2562 กยศ.  
ได้ด�าเนินการปล่อยกู้แล้วกว่า 26,000 ล้านบาทแก่นักเรียนกว่า 534,000  
ราย ซึ่งธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของ  
กยศ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

• โครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)  
ธนาคารได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในโครงการ  
Smart University เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและ 
สงัคมไร้เงนิสด โดยเชือ่มโยงระบบสารสนเทศทางการศกึษากบัระบบช�าระเงนิ 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและให้บริการจัดการทางการเงินแบบ 
ครบวงจรผ่านระบบดจิิทัลแพลตฟอร์มของธนาคาร เช่น บัตร Smart Card  
ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การติดตั้งเครื่อง EDC  
ตามจุดรับช�าระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริการ QR Code เพื่อ 
รับช�าระเงิน และการพัฒนา University Mobile Application เพ่ือ 
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0  และมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด  

ทัง้นี ้ธนาคารได้ขยายความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยอกีหลายแห่ง 
ในปี 2562 ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง (นครสวรรค์ ราชนครินทร์  
สงขลา วไลยอลงกรณ์ มหาสารคาม อุตรดิตถ์ เป็นต้น)

5. กลุม่ระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่ 
• ตั๋ วร ่ วมแมงมุม ธนาคารร ่วมมือกับการรถไฟฟ ้า 

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพือ่ออกบัตรเดบิตแมงมุมเมือ่เดอืน 
กันยายน 2561 ปัจจุบันสามารถใช้บัตรดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า MRT  
ได้ทัง้สายสนี�า้เงนิและสายสม่ีวง และธนาคารจะต่อยอดให้สามารถเชือ่มต่อ 
การเดินทางทุกรูปแบบ โดยวางแผนขยายบริการตั๋วร่วม (Common  
Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และ 
รถโดยสาร ขสมก. ต่อไปในอนาคต

• ช�าระค่าโดยสารรถโดยสารแบบไร้เงินสด ร่วมกับองค์การ 
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด�าเนินโครงการรับช�าระค่าโดยสารแบบ 
ไร้เงนิสดบนรถโดยสารของ ขสมก. ทกุคนั ให้บรกิาร 129 เส้นทาง บนรถ 
โดยสาร ขสมก. กว่า 3,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
ผู้ใช้บริการสามารถช�าระค่าโดยสารผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรโดยสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ (ช�าระค่าโดยสารเป็นรายเที่ยว) บัตรโดยสารล่วงหน้า 

แบบไรเ้งนิสด
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อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่จ�ากัดจ�านวนเที่ยว) บัตรนักเรียน นักศึกษา 
อิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของทุก 
ธนาคาร และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสแกน QR Code เพื่อช�าระ  
ค่าโดยสารผ่าน Krungthai NEXT หรอืบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถอื 
ของทุกธนาคาร โดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีม เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชนในการช�าระค่าโดยสารและส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ปัจจุบัน  
ขสมก. มีผู้โดยสาร 500,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวเดินทางมากกว่า  
1,000,000 ครั้งต่อวัน 

ธนาคารเชื่อมั่นว่า การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใน  
5 ระบบนเิวศทางธรุกจิโดยใช้กลยทุธ์ป่าล้อมเมอืง ผ่านการใช้จุดแขง็จาก 
ฐานลูกค้าภาครัฐและลูกค้าในต่างจังหวัดมาขับเคลื่อนมาตรฐานของ 
ตลาดและของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ไปถึงประชาชนทุกภาคส่วน จะ 
ท�าให้ธนาคารสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างมั่นคง รวมทั้ง 
จะเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ และช่วยให้ 
เข้าถงึลกูค้ากลุม่ทีย่งัไม่เข้าถงึบรกิารทางการเงนิ (Unbanked) ทีใ่นช่วงที ่
ผ่านมามกีารเดนิบญัชผ่ีานธนาคารน้อยหรอืไม่มหีลกัฐานแสดงรายได้ที ่
สม�า่เสมอ ซึง่การขยายธรุกจิผ่านระบบนเิวศเป้าหมายจะช่วยให้ธนาคาร 
ได้รับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้วิเคราะห์และสนับสนุน 
การขยายธรุกจิในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพต่อ 
ไปในอนาคต

2.	 ทิศทางและแผนงานของธนาคาร	รวมท้ังโครงการ
ท่ีส�าคัญในปี	2563

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้ท�าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินท่ี 
อยู่เคียงข้างคนไทยด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุก 
ระดบั รวมทัง้เป็นเสาหลกัของเศรษฐกจิชาตโิดยให้ความช่วยเหลอืลกูค้า 
และคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  
เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้า 
ธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมช้อปใช้ ตลอดจนโครงการกองทุนเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามวิสัยทัศน์ Growing Together ภายใต้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องส�าคัญกับธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ลูกค้า เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยบริการ 
ทางการเงิน (Financial Solution) ที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต

2. สังคม น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการท�าธุรกรรม 
การเงินของคนไทย ผ่านช่องทางให้บริการและเครือข่ายของธนาคารที่ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent)

3. พนักงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงคุณภาพการให้บริการ
และคุณธรรม

4. ผู้ถือหุ ้น มุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้าง 
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

ธนาคารยงัคงให้ความส�าคญักบั 5 Ecosystem ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมาย 
หลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจ 
ให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ 
อเิลก็ทรอนกิส์ เชือ่มโยงบรกิารทางการเงินจากภาครฐัสูป่ระชาชนรวมทัง้ 
เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายส�าคัญๆ ของประเทศ กลุ่มการช�าระเงิน  

พัฒนานวัตกรรมการช�าระเงินท่ีครบวงจร เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที ่
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ  
ขยายบรกิารทางการเงนิผ่าน Krungthai Corporate Online บรกิารจ่าย 
เงินเดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับ 
บริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา  
University แอปพลเิคชนัเพือ่เป็นแพลตฟอร์มท่ีเชือ่มโยงทุกมิตกิารใช้ชวีติ 
ในยุคดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�าระเงินด้วย QR Code  
ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�าระเงินในรถโดยสาร ขสมก. 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคาร ธนาคาร 
กรุงไทยจะลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องในปี 2563  
ตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว ระหว่างปี  
2562-2566 ภายใต้งบลงทุนมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อน 
เทคโนโลยีการเงินและสนับสนุนการตอบโจทย์ธุรกิจด้านดิจิทัล  
ของธนาคาร โดยมกีลยทุธ์และเป้าหมายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก่

-  Anytime Anywhere สามารถเชื่อมตอ่กับลกูค้าไดทุ้กช่องทาง  
ทุกที่ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

-  Intelligent Operation มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ ยืดหยุ่น  
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

-  De-Constructing the Core แปลงระบบ Core Banking เดิม 
ทีม่ขีนาดใหญ่และไม่ยดืหยุน่ให้เป็น Module เลก็ๆ เพือ่รองรบั 
การท�างานแบบ Agile และลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

-  Integrated to the Ecosystem เครือข่ายของธนาคารสามารถ 
เชือ่มต่อกบัเครอืข่ายพนัธมติรได้อย่างลงตวั เพือ่ให้ลูกค้าบรรล ุ
เป้าหมาย

-  Event Enabled Enterprise (E3) สามารถรู้กิจกรรมที่ลูกค้าท�า 
และเสนอโปรโมชั่นได้ทันที ตรงเวลาและตรงใจ

-  Data-driven Bank มีฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
ที่เข้าใจความต้องการ พฤติกรรมและเป้าหมาย รวมทั้ง 
การตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างดี

-  Flexible Multi-Speed IT สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม 
สภาวะตลาดได้ ด�าเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วเข้ากับ 
สภาวะการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา 

เพือ่สนบัสนนุการเป็นแพลตฟอร์มทางการเงนิทีส่ามารถเชือ่มต่อทกุ 
ความต้องการของลูกค้าจากการวางรากฐานโครงสร้างทางการเงินผ่าน 
ระบบดิจิทัลครบวงจรท่ีเชื่อมโยงประชาชนกลุ่มฐานรากและสังคมเมือง  
ตลอดจนเริ่มต้นสู่การเป็น Open Banking (การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม 
ทางการเงนิของลกูค้าให้กบับุคคลท่ีสาม) ผ่านการใช้แพลตฟอร์มเป๋าตงั 
และ E-Wallet ซ่ึงเป็นระบบเปิดเพือ่ให้ทกุภาคส่วนสามารถเข้ามาเชือ่มต่อ 
ระบบของธนาคารผ่าน Application Program Interface (API) ได้  
ท�าให้ประชาชนสามารถใช้บรกิารทางการเงนิโดยไม่ต้องมบีญัชธีนาคาร 
และเข้าถงึประชาชนมากขึน้ รวมทัง้เปิดให้พนัธมติรเข้ามาร่วมท�าธรุกิจ 
พร้อมกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ให้ 
กับลูกค้าและคู่ค้าของธนาคาร โดยการด�าเนินการดังกล่าว ธนาคารจะ 
ยึด Customer Centricity & Solutions หรือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
ในการออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิท่ีค�านงึถงึความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ ่มฐานลูกค้า (Customer Segments) การน�า  
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Data Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและแก้ไขปัญหาของ 
ลูกค้า (Pain Point) ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคารผ่าน 
การด�าเนินโครงการส�าคัญต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารในอนาคต รวมทั้งก�าหนดกลยุทธ์ท่ี 
เหมาะสมท้ังลกูค้าในกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเล็ก (sSME) กลุ่มลกูค้ามัง่คัง่  
(Wealth) ลูกค้ากลุ ่มภาครัฐ กลุ ่มพนักงานเงินเดือน ตลอดจน 
กลุ่มนักศึกษา 

ส�าหรบัยทุธศาสตร์ในการด�าเนินธรุกจิของธนาคารในปี 2563 จะให้ 
ความส�าคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า” ทั้งจาก 
หน่วยงานรฐับาลทีเ่ป็นลกูค้าหลักและพนัธมติรรายอืน่ผ่านการขบัเคลือ่น 
องค์กรใน 2 รูปแบบส�าคัญ คือ  

(1)  แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือ Carrier (สายงานด้าน Traditional  
Banking): เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อปกป้องฐานธุรกิจเดิมและลูกค้า 
ของธนาคาร

(2)  แบบเรอืเรว็ หรอื Speed Boat (สายงานด้านดจิิทัล): มุง่ท�าธรุกจิ 
ในรูปแบบของ Agile โดยมีหลักการท�างานแบบเรียนรู้จาก 
ข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว (Fail Fast Learn Fast) อาศัยความ 
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform  
/ Open Banking เพือ่ทดลองและเสาะแสวงหาธรุกจิแบบใหม่ๆ  
และต่อยอดธรุกจิจากคูค้่าของลกูค้า รวมทัง้ความร่วมมือต่างๆ  
กับโครงการของรัฐบาล 

ทั้งนี้ แนวคิดการมุ่งสู่ Open Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ  
ของธนาคารจะเป็นรูปแบบการด�าเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงาน 
ด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความคล่องตัวและความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลย ี
ใหม่ๆ อย่างการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามา 
ท�าธรุกจิเพือ่สนบัสนนุการขยายธรุกจิด้านดจิทิลัของธนาคารบนรปูแบบ 
และโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเมื่อธนาคารค้นพบรูปแบบธุรกิจท่ีแน่นอน 
และสามารถต่อยอดธุรกิจ สามารถสร้างรายได้ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้  
ธนาคารกจ็ะน�าเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ (สายงานด้าน Traditional Banking)  
เข้ามาร่วมท�าธรุกจิด้วย ตวัอย่างเช่น การต่อยอดสนบัสนนุสนิเชือ่ให้กบั 
คู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของโครงการ 
บัตรสวัสดิการและชิมช้อปใช้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  
บริษัทโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  
และร้านค้าชุมชน เป็นต้น  

การด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ท�าให้ธนาคารก�าหนด 
โครงการส�าคัญปี 2563 เพื่อสนับสนุนแผนงานต่างๆ ของธนาคาร ไว้ 
ดังนี้

1.  Invisible Banking โดยมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาและเพ่ิมบรกิารใหม่ๆ  
ให้แก่ “Krungthai NEXT” ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
มอืถอืของธนาคาร รวมถงึปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
เทคโนโลยใีห้มเีสถยีรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและ 
ครอบคลุมท่ัวไทย นอกจากนี ้ธนาคารยงัมุง่พัฒนาการให้บรกิาร  
ควบคู ่กับการฝึกทักษะแก่พนักงานให้รองรับการก้าวไป 
สู่ Invisible Banking

2.  Government as a Platform ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบาย 
และมาตรการของรัฐบาล โดยการพัฒนานวัตกรรมและ 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการให ้

บริการที่สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง 
นอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐท่ีมีเป้าหมายให้ 
ประชาชนมีชวีติความเป็นอยู่ท่ีดแีละยกระดบัคณุภาพชวีติของ 
ประชาชนอย่างยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังสามารถขยายฐานลูกค้า 
เพิ่มได้ด้วย

จากการเข ้าร ่วมวางรากฐานโครงสร ้างพื้นฐานการเงินของ 
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รบัโอกาส 
ต่อยอดจากโครงการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ขึน้ของฐานลกูค้าใหม่  
ฐานเงินฝาก และสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากความส�าเร็จของ  
Krungthai NEXT ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 7 ล้านราย Krungthai Connext  
มีผู้ใช้งาน 5 ล้านราย บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรกที่สามารถ 
แลกเงนิตราต่างประเทศได้ด้วยตวัเองตลอด 24 ชัว่โมงในอตัราพเิศษถึง  
18 สกุลเงินหลักที่มีผู้ถือบัตรกว่า 5 แสนราย ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพือ่ 
การศกึษา (กยศ.) กว่า 5 ล้านราย ผู้ถอืบตัรสวัสดกิารแห่งรฐั 14.6 ล้านราย  
โครงการชมิช้อปใช้ทีใ่ห้บรกิารแอปพลิเคชนัเป๋าตงักบัประชาชน 15 ล้านราย  
แอปพลิเคชันถุงเงินกับร้านค้ากว่า 1.6 แสนแห่ง ตลอดจนร้านค้า 
ธงฟ้าประชารัฐจ�านวนกว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ท�าให้ธนาคารมี 
ฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อม 
เป็นผู้น�าในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นสิ่ง 
ยืนยันถึงเจตนารมณ์และทิศทางที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยที่อยู ่ 
เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย

ธนาคารคาดว่าการด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์และโครงการส�าคญั 
ที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลด 
ความเหลือ่มล�า้และช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี ้ ยังจะ 
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลของธนาคาร  
ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust)  
ต่อธนาคาร  สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีให้ความส�าคัญกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท้ังลูกค้า 
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ 
ธนาคาร

3.	 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ
ธนาคารก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2509 จากการควบรวมกิจการ 

ระหว่างธนาคารมณฑล จ�ากัด กับธนาคารเกษตร จ�ากัด โดยม ี
กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรก ทีน่�าหุน้
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคาร 
ได้เริ่มเปิดท�าการซื้อขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตั้งแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียน 
แปรสภาพเป็น บรษิทัมหาชน จ�ากดั เมือ่วนัท่ี 24 มนีาคม 2537 ใช้ช่ือว่า 
“บมจ.ธนาคารกรุงไทย” เลขทะเบียน บมจ.335 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 
0107537000882) ชื่อย่อ KTB

ในเดือนสิงหาคม 2530 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของ 
ธนาคารสยาม จ�ากัด มาด�าเนินการ และในเดือน พฤศจิกายน 2541  
ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารมหานคร จ�ากัด  
(มหาชน) มาด�าเนินการ 

ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้ลด 
ทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่า 
หุ้นทีต่ราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
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(1) ส�าหรับการจัดท�างบการเงิน ธนาคารได้รวม บมจ. บัตรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงอ�านาจควบคุมต่อบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงนิ มนีโยบายท่ีจะลดสัดส่วนการถอืหุน้ธนาคารลง ธนาคารจึงได้ 
เสนอขายหุน้ทีถ่อืโดยกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ  
จ�านวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก  
จึงมีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมอีก 450 ล้านหุ้น  รวมเป็นหุ้นท่ีออกจ�าหน่าย 
ทั้งสิ้น 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท  
ส่งผลให้กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ 
แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ ขณะนั้น

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด�าเนินการเพ่ิมทุนโดยจัดสรร 
หุน้สามญัเพ่ิมทนุ จ�านวน 2,796.31 ล้านหุน้ ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วน 
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Rights  
Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท ทั้งนี้ หลังจากการ 
เพิม่ทนุกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิยงัคงถอืหุน้ร้อยละ  
55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  ณ 31 ธันวาคม 2555

4.	 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิท
ธนาคารมีการลงทุนในกลุ ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ ์

การก�ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ภายใต้การก�ากบัของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินให้มีความมั่นคง ด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อ 
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ตาม 
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จดักลุม่ของบรษัิท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อเป็นการ 
สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิหลกัของธนาคาร และเสรมิสร้างความร่วมมอื 
ทางธุรกิจ ดังนี้

1) กลุ่มบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ที่ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของ 
ทุนช�าระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและม ี
ความส�าคัญเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของธนาคาร มุ่งเน้นการให้บริการ 
แก่ธนาคารเป็นหลัก หรือเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร  
ซึง่การด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัย่อยจะสอดคล้องตามแนวนโยบายและ 
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ได้แก่ 

• บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ประกอบ 
ธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในด้าน 
งานบริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการ 
รกัษาความสะอาด งานบรหิารอาคารและศนูย์ฝึกอบรม งานบรหิารธรุกจิ 
การพิมพ ์ งานบริการติดตามทวงถามหนี้  งานบริการบริหาร 
ลกูค้าสมัพนัธ์ งานบรกิารอ่ืนๆ และให้บรกิารขนส่งเงนิสดและเอกสารแก่ 
สถาบันการเงินอื่น รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
อนุญาต

• บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ให้บริการบริหาร 
และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ 
คอมพวิเตอร์ บรกิารด้านพฒันาระบบงาน และให้บรกิารด้านค�าปรกึษา 
แก่องค์กรอื่นๆ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

• บจ. กรุงไทยกฎหมาย ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน 
กฎหมายกับธนาคารรวมถึงบริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/ 
รัฐวิสาหกิจ

• บมจ. หลักทรพัย์จัดการกองทนุกรงุไทย ประกอบธรุกจิด้าน 
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี ประกอบธรุกจิทีป่รึกษาทางการเงนิ  
ให้บริการแก่ลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังกลุ่มลูกค้าธุรกิจของ 
ธนาคาร (ปัจจุบันบริษัทได้หยุดด�าเนินกิจการ และธนาคารอยู่ระหว่าง 
ทบทวนแผนการด�าเนินธุรกิจ)

• บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและ 
การให้เช่าซือ้แบบลสีซิง่ ส�าหรบัสงัหารมิทรพัย์ทกุประเภท ธรุกจิแฟคเตอริง่  
และเช่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค (ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณา 
แนวทางปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ)

• บจ. เคทีซี นาโน ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย ่อย 
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับ

• บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การ 
ถอืหุน้ของ บจ. เคทซี ีพโิก (กรงุเทพฯ) จ�านวน 4 บรษิทั ประกอบธรุกจิ 
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ(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 ของทนุช�าระแล้ว ซึง่ธนาคารร่วมลงทนุกบัพนัธมติรทางธรุกจิ  
เพือ่เสริมสร้างความร่วมมอืทางธรุกจิและเพือ่เอือ้ประโยชน์ในเชงิกลยทุธ์ 
ให้กบัธนาคาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงนิ 
ต่างๆ ท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าธนาคาร  
บริษัทในกลุ่มนี้ได้แก่

• บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกอบธุรกิจรับประกัน 
วินาศภัยทุกประเภท

• บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ด�าเนินธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
ส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด ธุรกิจเช่าซ้ือสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  
ธุรกิจแฟคเตอริ่ง และบริการรถเช่าเพื่อการด�าเนินงาน

• บมจ. บตัรกรงุไทย (1) ประกอบธรุกจิบตัรเครดติ ตลอดจน 
ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิบตัรเครดติ ธรุกจิร้านค้ารบับตัร การให้บรกิาร 
รับช�าระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal loan)

• บล. กรงุไทย ซีมโิก้ (เดมิชือ่ บล. เคท ีซีมโิก้ เปลีย่นชือ่เป็น  
บล. กรงุไทย ซมิีโก้ เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2563) เป็นการร่วมทุนระหว่าง 
ธนาคารและกลุ่มซีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า 
ซือ้ขายหลกัทรพัย์ การจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ 
กจิการท่ีได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

• บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ประกอบธุรกจิประกนั
ชีวิต 

3) กลุ่มบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอยู่นอก 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้แสดงรายละเอียดข้อมูลไว้ในหัวข้อ ข้อมูล 
บรษิทัทีธ่นาคารถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ�านวนหุ้นทีจ่�าหน่ายแล้ว 
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้า 286



รายงานประจ�าปี 2562
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โครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ	
ณ	31	ธันวาคม	2562

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49% 
รายย่อยอื่น 51%

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

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

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  50% 
บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ 49%
รายย่อยอื่น  1%

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  45% 
บจ. ทุนไพบูลย์ 26% 
บจ. บุญเพิ่มพูน 14% 
ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ  4% 
บจ. ศรีพี่น้อง  3% 
อื่นๆ 8%

บมจ.	กรุงไทยพานิช 
ประกันภัย

บล.	กรุงไทย	ซีมิโก้	(1)

บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	
ประกันชีวติ

บมจ.	บัตรกรุงไทย

บมจ.	หลักทรพัย์ 
จดัการกองทุน	กรุงไทย

บจ.	รกัษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร

บจ.	กรุงไทย	คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส

บจ.	กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

บจ.	กรุงไทยกฎหมาย

บจ.	กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

(1) เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก้

(2)  บจ. เคทซี ีพโิก (กรงุเทพฯ) ลงทนุใน บจ. เคทซี ีพโิก (ชลบรุ)ี บจ. เคทซี ีพโิก (ปทุมธาน)ี บจ. เคทีซ ีพิโก (สมุทรปราการ) และ บจ. เคทีซ ีพิโก (สมุทรสาคร) ร้อยละ 100

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม

100% 45%

100% 49%

100% 50%

100% 50%

100% 49.10%

100%

บจ.	กรุงไทย	ไอบีเจ	ลิสซิ่ง

รายชื่อผู้รว่มทุน

บจ.	เคทีซี	นาโน

บจ.	เคทีซี	พิโก(2)

(กรุงเทพฯ)

24.95%

24.95%

75.05%

75.05%



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.  โครงสรา้งรายได้

โครงสร้างรายได้หลักของธนาคาร เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2560 - 2562 

งบการเงนิรวม
2562 2561 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,113 5.7 9,882 8.4 10,420 8.5

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 482 0.4 325 0.3 281 0.2

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,943 3.9 3,807 3.3 4,128 3.3

เงินให้สินเชื่อ 109,784 87.4 104,681 89.3 106,187 86.2

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 428 0.3 936 0.8 1,808 1.5

อื่นๆ 221 0.2 139 0.1 62 0.0

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 122,971 97.9 119,770 102.2 122,886 99.7

เงินรับฝาก 17,861 14.2 19,445 16.6 19,789 16.1

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,532 2.0 2,707 2.3 2,619 2.1

เงินน�าส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 9,978 7.9 9,705 8.3 9,372 7.6

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 4,085 3.3 4,093 3.5 4,193 3.4

อื่นๆ 199 0.2 131 0.1 50 0.0

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,655 27.6 36,081 30.8 36,023 29.2

	 	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,316 70.3 83,689 71.4 86,863 70.5

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596 23.6 29,493 25.2 28,638 23.2

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6,359 5.1 5,831 5.0 4,617 3.7

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237 18.5 23,662 20.2 24,021 19.5

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3,197 2.5 3,500 3.0 3,232 2.6

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,372 3.5 435 0.4 929 0.8

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,425 1.1 1,130 0.9 2,264 1.8

รายได้จากเงินปันผล 496 0.4 453 0.4 415 0.4

รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ 0 0.0 0 0.0 1,636 1.3

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 4,615 3.7 4,352 3.7 3,864 3.1

	 	 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 37,342 29.7 33,532 28.6 36,361 29.5

รวมรายได้สุทธิ 125,658 100.0 117,221 100.0 123,224 100.0

หน่วย : ล้ำนบำท
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2.  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร

2.1 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
• สินเชื่อส�ำหรบัลูกค้ำบุคคล ในปี 2562 ธนาคารมุ่งเน้น 

พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมการขายใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1)	สินเชื่อที่อยู่อาศัย	และสินเชื่อส�าหรับ
การอุปโภคบรโิภค	โดยมีทีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัประกัน	หรือ	“สนิเชือ่	Home	
For	Cash” ซึ่งธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษและเข้าร่วมงานมหกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น มหกรรมบ้านและคอนโด Money Expo 
มหกรรมทางเงนิ และกจิกรรมส่งเสรมิการขายกับสมาคมอสงัหารมิทรัพย์
ต่างๆ รวมถึงมีโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ให้เข้าถงึสนิเช่ือทีอ่ยู่อาศยั อกีทัง้ยงัช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิตามนโยบาย
รฐับาล ได้แก่ โครงการ “บ้านดมีดีาวน์” นอกจากนี ้ธนาคารยงัน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในรูปแบบของ Housing Product Package ด้วย เช่น 
ออกโปรโมชั่นพิเศษส�าหรับลูกค้าที่สมัครพร้อมเพย์ บัตรเครดิต ประกัน
อัคคีภัย บริการหักบัญชีสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติ และบริการ 

Krungthai NEXT เป็นต้น 2)	สินเชื่อบุคคล อาทิ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 
สินเช่ือโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ สินเช่ือเพื่อการศึกษาในประเทศ 
และต่างประเทศ สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash (เดิมชื่อสินเชื่อ  
KTB Care for You) สนิเชือ่กรงุไทย Smart Money (เดมิชือ่สินเชือ่กรุงไทย 
Super Easy) เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) รองรับ 
ทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีรายไดป้ระจ�า (Salary) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ 
ร้านค้ารายย่อยทัว่ไป (Self-employed) สนิเชือ่กรงุไทยให้ 5 เป็นสนิเชือ่ที่
ไม่มหีลกัประกนั เพือ่รองรบักลุม่พนกังานหน่วยงานเอกชนทีร่บัเงนิเดอืน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
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• สินเชื่อธุรกิจขนำดเล็ก ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กท่ีมี 
ยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน 
20 ล้านบาท โดยในปี 2562 ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหลายโครงการ และยังมี
โครงการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ผ่านการค�้าประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้แคมเปญ 
“กรงุไทย SME เคยีงข้างธรุกจิคณุ” ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้พิเศษเริม่ต้น 4% 
ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม บสย.ค�้าประกัน 4 ปีแรก ได้แก่ Krungthai sSME 
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สินเชื่อ Krungthai sSME บัญชีเดียว สินเชื่อ 
Krungthai sSME เพ่ือช�าระภาษีต่อกรมสรรพากร สินเช่ือ Krungthai 
sSME EEC 4.0 สินเช่ือ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ 
ต่อเนือ่ง และ สนิเชือ่ Krungthai sSME ส�าหรบัคูค้่าภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ 
นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการ 
ทีเ่ป็นคูค้่าของบรษิทัเอกชนทีร่่วมโครงการ เช่น สนิเชือ่ Krungthai sSME 
Boost Up และ Krungthai sSME Refinance-in เป็นต้น

• สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำง ให้บรกิารลกูค้าธรุกจิทีม่วีงเงนิรวม 
มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธนาคารให้บริการ
สินเชื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านเงินทุน 
หมุนเวียนและการขยายกิจการ ซึ่งลูกค้าของธนาคารกระจายตัว 
อยูใ่นภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลกี การเกษตร รวมถงึธรุกจิน�าเข้า
และส่งออก นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกแบบ 
เป็นการเฉพาะเจาะจงส�าหรบัลกูค้าท่ีอยู่ในบางธรุกจิ เช่น ธรุกจิรบัเหมา
ก่อสร้าง อะพาร์ตเมนต์ และธรุกจิท่องเท่ียว เป็นต้น รวมทัง้ยงัมผีลติภณัฑ์ 
สินเชื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น สินเชื่อเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักร หรือการน�าหุ่นยนต์ (Robot) หรือระบบอัตโนมัติ 
(Automation) มาใช้ในระบบการผลติ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัได้จดัอบรม
เพิ่มพูนความรู้ พร้อมกับสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบ้ียพิเศษให้กับ 
ผู้ประกอบการ SME ในการจัดท�างบการเงินที่สะท้อนผลการด�าเนินงาน
ที่แท้จริง ผ่านโครงการ SME บัญชีเดียว เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 
ที่ต ้องการส่งเสริมให้ SME ใช้บัญชีเดียวในการย่ืนรายงานต่อ 
กรมสรรพากรและใช้ท�าธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์
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• สินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)	ลูกค้า 
ธรุกจิขนาดใหญ่ทีม่ยีอดขายเกนิกว่า 1,000 ล้านบาท หรอืมวีงเงนิสนิเชือ่
มากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริการด้านสินเชื่อและบริการ
ทางการเงนิอย่างครบวงจรตามประเภทธรุกจิ ได้แก่ กลุ่มธรุกจิการเกษตร 
กลุ ่มธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ ่มธุรกิจบริการ  
และกลุ ่มธุรกิจอุตสาหกรรม	 2)	 ลูกค ้าธุรกิจขนาดใหญ่พิ เศษ 
ที่ต้องการบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นรูปแบบ 
การให้บริการทางการเงินในลักษณะ Total Solution การน�าเสนอบริการ
ของธนาคารจะมุ่งเน้นการตอบสนองทั้งในรูปความต้องการด้านสินเชื่อ
และ/หรอืการระดมทนุในรปูแบบต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลาย การป้องกนั
ความเสีย่งด้านต่างๆ ของโครงสร้างทางการเงนิ การตลาด อตัราแลกเปลีย่น 
ความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ ที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ ่
พิเศษต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน 
และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และผนัผวนมากขึน้

- การขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนของ 
ภาครัฐ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน�าเสนอบริการทางการเงิน 
Supply Chain แบบองค์รวม ผนวกกบัดจิทัิลแพลตฟอร์มทีเ่ชือ่มโยง 
ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่พิเศษและคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่อยอด  
ท�าให้การน�าเสนอบริการทางการเงินมีความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น  
ลดความซ�า้ซ้อนของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกัน

- การขยายฐานลกูค้าทีใ่ช้บรกิารเดนิบัญชหีลกักบัธนาคาร  
(Main Operating Accounts) 

- การสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศในแถบภมูภิาคเอเซยีแปซฟิิก และประเทศกลุม่ CLMV

• สินเชื่อธุรกิจภำครัฐ เป็นสินเชื่อที่แก่หน่วยงานภาครัฐ  
ซ่ึงเป็นฐานลกูค้ารายใหญ่และมคีวามเสีย่งต�า่ ได้แก่ 1)	สนิเชือ่ทีใ่ห้โดยตรง
กบัหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ	 เป็นสนิเชือ่เพือ่สนบัสนุนนโยบาย 
ของรัฐบาลและการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	2)	สินเชื่อที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดล้อมส�าหรับ SMEs ที่ร่วมกับ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โครงการสนบัสนนุสนิเชือ่
นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย ที่ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจัิยและนวตักรรม โครงการ Transformation Loan เสรมิแกร่ง (Soft Loan 
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

• สินเชื่อสถำบนักำรเงนิ และสินเชื่อสำขำต่ำงประเทศ โดย 
สินเชื่อสถาบันการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน ซ่ึงธนาคารมีธุรกรรมด้านการก�ากับดูแลและ
พัฒนาการท�าธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงิน
ต่างประเทศ สาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศ 
ที่ท�าธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการเงินในประเทศ สถาบัน 
การเงินเฉพาะกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
ธรุกจิประกนั ธุรกจิลีสซิง่ ส�าหรบัสนิเชือ่และบรกิารในสาขาต่างประเทศ 
ธนาคารจะด�าเนนิการผ่านสาขาต่างประเทศ รวม 8 สาขา โดยเป็นสาขา
ที่ท�าธุรกรรมเต็มรูปแบบ มี 4 สาขา ได้แก่ สาขามุมไบ สาขาพนมเปญ 
สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ และสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาท่ี
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บริการเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banking) มี 3 สาขา ได้แก่ 
สาขาคุนหมงิ สาขาลอสแองเจลสิ และสาขาสงิคโปร์ และสาขาทีมุ่ง่เน้น
ธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก 1 สาขา คือ  
สาขาเคย์แมน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส�านักงานผู้แทนจ�านวน 1 แห่ง 
คอื ส�านกังานผูแ้ทนย่างกุง้ ท�าหน้าทีใ่นการดแูลและประสานงาน อ�านวย
ความสะดวกแก่ลกูค้าทีม่กีารค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2.2  บรกิารอื่นๆ
• บรกิำรผลิตภัณฑ์ต่ำงประเทศ ประกอบด้วย

บรกิารเงนิโอนระหว่างประเทศ มบีรกิาร 2 ด้านหลกั ได้แก่
1.	บรกิารเงนิโอนต่างประเทศ แบ่งเป็น 1)	 บรกิารเงนิโอน 

ต่างประเทศขาเข้า	(Inward	Remittance) โดยธนาคารให้บรกิารรบัเงิน
โอนเข้าบญัชีให้แก่ลกูค้าหรอืผู้รบัประโยชน์ในประเทศไทย จากธนาคาร
ตัวแทนในต่างประเทศ (Correspondent Banks) หรือสาขา 
ต่างประเทศของธนาคาร โดยรบัเงนิเข้าบญัชทีนัทแีบบ Straight Through 
Process (STP) หรือรับเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นวันท�าการ และมีบริการ 
Pre-advice แจ้งรายการเงินโอนเข้าให้ลูกค้าทราบทาง e-mail เมื่อ
ด�าเนนิการน�าเงนิเข้าบัญชใีห้เรยีบร้อยแล้ว 2)	บรกิารเงนิโอนต่างประเทศ
ขาออก	(Outward	Remittance)	เป็นบรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศผ่าน
ระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตวัแทนในต่างประเทศ (Correspondent Banks) 
หรือธนาคารผู้รับเงินโดยตรง เพื่อจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ 
โดยธนาคารมีบริการอัตราแลกเปลี่ยนอัตราพิเศษส�าหรับยอดเงินโอน
ตั้งแต่ USD 20,000 ขึ้นไป และให้บริการโอนออกไปยังต่างประเทศ 
ได ้ทั่ ว โลก ทั้ งนี้  บริการโอนเงินต ่างประเทศของธนาคารมี 
ความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ สะท้อนจากรางวัล 
Straight Through Processing Award (STPA) จากธนาคารชั้นน�าใน 
ต่างประเทศ ได้แก่ Wells Fargo, Bank of New York และ Bank of America 
Merrill Lynch 

  ในปี 2562 ธนาคารได้พัฒนาระบบ SWIFT gpi  
เพือ่ให้ลกูค้าธนาคารสามารถตดิตามสถานะการโอนเงนิแบบ Real Time 
ได้ 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมี 2 ช่องทาง ดังนี้ ส�าหรับลุกค้าบุคคล ติดต่อ
ผ่านช่องทาง Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ส่วนลกูค้าธรุกิจ
สามารถด�าเนินการด้วยตนเองผ่าน Krungthai Corporate Online 

2.	บริการเงินโอนด ่วนผ ่านระบบ	Western	 Union	 
เป็นบริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไป 
ต่างประเทศระหว่างบคุคลถงึบคุคล เหมาะส�าหรบัการโอนเงนิจ�านวนไม่มาก 
โดยผูร้บัเงนิไม่จ�าเป็นต้องมบัีญชกีบัธนาคาร ซึง่ให้บรกิารผ่านเคาน์เตอร์
สาขาและจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่มีสัญลักษณ์ Western Union  
ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางบริการผ่านเครื่อง ATM, Internet Banking 
และ Krungthai NEXT นอกจากนี้ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจาก Amazon.com 
สามารถเลือกช�าระเงินผ่าน Western Union ได้

บริการบัญชี เงินฝากเงินตราต ่างประเทศ ประเภท 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และเงินฝากกระแสรายวัน ใน
กว่า 10 สกุลเงินส�าหรับลูกค้ารายย่อย และ 13 สกุลเงินส�าหรับ 
ลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) เหมาะส�าหรบัลูกค้าทีม่คีวามต้องการ
ใช้เงินตราต่างประเทศ หรือต้องการออมเงินในสกุลต่างประเทศเพื่อใช้
ในอนาคต รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
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บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในส่วนของ 
Banknote ธนาคารให้บริการ ณ สาขา และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่
มอียู่ทัว่ประเทศ อกีทัง้ลูกค้าสามารถช�าระเงนิค่าซือ้ธนบตัรต่างประเทศ
ด้วยบัตรเครดิต KTC มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน โดย
สามารถตรวจสอบรายช่ือสาขาที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร 
นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการใช้บริการ
แลกเปลี่ยนเ งินตราต ่างประเทศของลูกค ้า ด ้วยบริการบัตร  
Krungthai Travel Card ซ่ึงลูกค้าสามารถแลกเงินตราต่างประเทศ 
เก็บไว้ในบัตรได้สูงถึง 18 สกุลเงินหลัก และสามารถบริหารจัดการ 
บัตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai NEXT Application โดยลูกค้า
สามารถน�าบัตรรูดซื้อสินค้าแทนเงินสดได้ที่ต ่างประเทศทั่วโลก  
รวมทั้งสามารถถอนเงินสดสกุลต่างประเทศได้ที่สาขาที่ให้บริการ  
เช่น สาขานานา สยามพารากอน เซ็นทรัลลาดพร้าว เป็นต้น

บริการการค้าต่างประเทศ ให้บริการกลุ่มลูกค้าน�าเข้าและ
ส่งออก โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านการน�าเข้า การส่งออก บริการ
ด้านหนังสือค�้าประกันต่างประเทศ และบริการด้านการซ้ือ-ขายสินค้า
ภายในประเทศภายใต้วิธกีารช�าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดติ ตลอดจน
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการค้า กฎระเบียบ 
ทีเ่กีย่วข้อง อตัราแลกเปลีย่นและความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยมรีะบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล มีระบบรับรองคุณภาพและ
รบัประกนัระยะเวลาในการให้บรกิาร (Service Level Agreement: SLA) 
ให้บรกิารลกูค้าเป็นแบบรวมศนูย์อย่างเตม็รปูแบบ รวมถงึการให้บรกิาร
อย่างครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Trade Online เพื่อให้สามารถ 
เข้าถงึลกูค้าได้รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ ทัง้นี ้จากความมุง่ม่ัน
และการให้ความส�าคัญกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบข้อมูล
สารสนเทศ ท�าให้ธนาคารได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน “ISO/
IEC 27001:2013” ส�าหรับระบบ Trade Finance System (TFS) และ
ระบบ Krungthai Trade Online 

• บริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน เป ็ นบริ การ ท่ีอ� านวย 
ความสะดวกในด้านการบริหารจดัการทางการเงนิแบบครบวงจร ส�าหรบั 
ทกุกลุ่มลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการทั้งด้านการรับเงิน  
การจ่ายเงนิ บรหิารสภาพคล่อง และบรกิารด้านข้อมลูทางการเงนิ ทัง้นี้ 
ในปี 2562 ธนาคารได้พัฒนาโครงการ/ผลิตภัณฑ์และบริการ 
จัดการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติม อาทิ

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

Government	 Ecosystem ธนาคารได ้น� าดิ จิทัล 
แพลตฟอร์มมาใช้สนบัสนนุบรกิารด้านการรบัช�าระเงนิ การโอนจ่ายเงิน 
และการเชื่อมโยงระบบงานผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รบัความสะดวกในการใช้บรกิารกบัภาครฐั ขณะเดยีวกัน
ยังช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับภาครัฐด้วย โดยมีโครงการต่างๆ  
เช่น โครงการระบบรับช�าระเงินกลางแบบ Online Real Time  
โครงการโอนจ่ายเงนิสวสัดกิารแห่งรฐั ผ่านระบบ Krungthai Corporate 
Online ของกรมบัญชีกลาง โครงการศาลดิจิทัล E-Filling เพื่อยื่นและ
รับฟ้อง ผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม โดยช�าระเงินผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคาร  

• Corporate Credit Product อาทิ Supply Chain 
Financing สนิเชือ่ Factoring Letter of Guarantee (L/G) อาวลั (Aval) 
และ PN Online ซ่ึงเป็นบริการเบิกเงินกู้ โดยการออกต๋ัวหรือต่ออายุ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (K-Corp) 
ทั้งนี้ ในปี 2562 มีโครงการส�าคัญ อาทิ
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สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านค้า	7-Eleven	 ทุกรูปแบบ  
โดยร่วมมือกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 

สินเชื่อเพื่อผู ้แทนจ�าหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซ	 LPG	 
และร้านค้าก๊าซหุงต้มของ	บมจ.	ปตท.	น�้ามันและการค้าปลีก	PTTOR	
โดยร่วมมือกับ บมจ. ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก (PTTOR) 

สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน	PTTOR	
ส�าหรับปรับปรุงหรือขยายสถานีบริการน�้ามันเดิม หรือก่อสร้างสถานี
บรกิารน�า้มนัใหม่ รวมถงึการก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างอืน่ๆ ในสถานีบรกิารน�า้มนั

e-LG	on	Blockchain เป็นการให้บริการหนังสือค�้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว
ขึ้น และยังคงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล

• ผลิตภัณฑ์ธรุกิจตลำดเงนิตลำดทนุ และธรุกิจวำณิชธนกิจ
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ส�าหรับกลุ ่มลูกค้า 

ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ 
(Ultra High Net Worth หรอื UHNW) โดยธนาคารมกีระบวนการวเิคราะห์
ความเหมาะสมของลกูค้าก่อนเสนอขายธรุกรรม (Client Suitability and 
Appropriateness) ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ธนาคารเสนอมีความเหมาะสมกับ 
ความต้องการของลกูค้าและลกูค้ามคีวามเข้าใจธรุกรรมและความเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วย บริการธุรกรรมด้าน
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศทันที และล่วงหน้า บริการการซือ้ขายพนัธบตัร
รฐับาล และตราสารหนีเ้อกชน บรกิารจดัหาผลติภณัฑ์การลงทนุทัง้ของ

ธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อกลุ่มลูกค้า UHNW บริการอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและด้าน 
อัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น สิทธิในการซื้อขาย 
อตัราแลกเปลีย่น (Currency Option) ธรุกรรมแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
(Interest Rate Swap: IRS) ธรุกรรม Cross Currency Interest Rate Swap 
(CCIRS) ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity Hedging) เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ ์ ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุ รกิจตราสารหน้ี	 
เป็นบรกิารด้านการระดมทุนและธรุกรรมเก่ียวกบัตลาดทุน โดยธนาคาร
เป็นตวักลางระหว่างผูต้้องการเงินทนุและนักลงทนุ ให้บรกิารด้านการจดัจ�าหน่าย
และรบัประกนัการจัดจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ (Arranging และ Underwriting) 
บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)  
และบริการการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) โดยใน
ปี 2562 ธนาคารเป็นผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับประกันการจัดจ�าหน่าย
ตราสารหนี้ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
หลากหลาย และประสบความส�าเร็จ จนได้รับรางวัลจากนิตยสาร  
Alpha Southeast Asia นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและ
ผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทนุ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและหุ้นสามัญ อกีท้ังยังได้รบัความไว้วางใจ
ให้เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Matrix Bond 
Switching) กับส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซ่ึง
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าที่รับแลกเปลี่ยนพันธบัตร 
เท่ากับ 100,000 ล้านบาท
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• บรกิำรธนำคำรอเิล็กทรอนิกส์ 
บริการที่เครื่อง	ATM	/	ADM	และเครื่อง	Update	Passbook	

เปิดบริการ 7 วัน 24 ช่ัวโมง โดยให้บริการถอน/ฝาก/โอนเงิน  
การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การช�าระเงินกู้/ค่าสินค้าและ
บรกิาร การเติมเงนิ (Top Up) บตัร KTB E-Money Card / บตัร 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 เพ่ือยืนยันอัตราแลกเงินก่อนการถอนเงิน ซื้อ-จอง 
สลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ลงทะเบียน PromptPay และบริการ 
จ่ายค่าปรับจราจร ผ่านเครื่อง ATM รวมถึง Krungthai NEXT และสาขา
ทัว่ประเทศ ทัง้นี ้เครือ่ง ATM ของธนาคารสามารถรองรบับตัรของธนาคาร
อ่ืนๆ ภายในประเทศได้ รวมถงึรองรบับตัรทีม่ตีราสญัลกัษณ์ Plus, Cirrus, 
Union Pay, JCB, American Express, APN (Asian Payment Network) 
และบัตร Non-Bank อื่นๆ รวมทั้งรองรับการท�ารายการได้หลากหลาย
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเมียนมา

บริการ	Krungthai	NEXT ธนาคารพัฒนาฟังก์ชันและ 
บรกิารต่างๆ ของ Krungthai NEXT เพ่ิมเตมิ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า เช่น บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง ATM เปิดบัญชี
ออนไลน์ไม่มขีัน้ต�า่และไม่เสียค่าธรรมเนยีมรกัษาบญัช ีบรกิารตรวจสอบ

เครดิตบูโรออนไลน์ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง Krungthai Connext 
แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน LINE และไม่มีค่าใช้จ่าย  
สมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะที่รู้ใจ แนะน�ารายการธุรกรรมที่ส�าคัญพร้อม
โปรโมชันพิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละท่าน รวมท้ังบริการโปรแกรม 
ตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ช่วยตอบค�าถามที่พบบ่อย เป็นต้น 

• ผลิตภัณฑ์กองทุนธนำคำร โดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนกรุงไทย ให้บริการด้านกองทุนรวม กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล 
โดยเน้นการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลาย 
เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบันกัลงทนุ เช่น กองทนุตราสารหนีใ้นประเทศและ
ต่างประเทศ กองทนุหุน้ กองทนุผสม (หุ้น-ตราสารหน้ี) และกองทนุต่างประเทศ 
ทั้ง Feeder Fund และ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นต้น 

• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติและประกันวนิำศภัย ธนาคารให้ 
บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่าน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
และบริการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย โดยธนาคารน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่านช่อง
ท่ีหลากหลาย (Omni Channel) และครอบคลมุท่ัวประเทศ ท้ังเครอืข่าย
ของธนาคาร สาขาของบริษัทในเครือ รวมถึงช่องทาง Online และ 
การขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) 

• ผลิตภัณฑ์บตัรเครดิตและสินเช่ือบุคคล โดย บมจ.บตัรกรงุไทย  
(KTC) ได้เดินหน้าขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตร 
ทัง้ด้านการตลาด กลุม่สตาร์ทอพั ฟินเทค หรอืร้านค้าทีม่จีดุแขง็โดดเด่น 
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เพื่อน�าเสนอบริการที่มีคุณค ่าและสอดคล้องกับความต้องการ 
ให้กับสมาชิก และรองรับธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 
โดยสมาชิกบัตร KTC สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกผ่าน 
“KTC Online” บนเวบ็ไซต์ www.ktc.co.th หรอืผ่านโมบายแอปพลเิคชัน 
“KTC Mobile” พร้อมเสริมความเช่ือม่ันในการท�าธุรกรรมออนไลน ์
ให้ปลอดภัยย่ิงขึ้นผ่านการเข้ารหัสโทเค็น (Mastercard Digital 
Enablement Services (MDES) for Merchants) นอกจากนี ้ในปี 2562 KTC 
ได้เปิด 3 ธรุกจิใหม่ ได้แก่ ธรุกจิ “พิโกไฟแนนซ์” ธรุกจิ “นาโนไฟแนนซ์” 
และธรุกจิสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั เพือ่ขยายการให้บรกิารไปยงั
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด และสินเชื่อรายย่อยผู้ประกอบอาชีพ

• ผลิตภัณฑ์เช่ำซื้อและเช่ำแบบลีสซิ่ง โดยให้บริการให้เช่า 
อุปกรณ์แบบลีสซิ่ง เช่าซื้อ และบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมบ�ารุงรักษา 
แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่าน บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

• บรกิำรนำยหน้ำค้ำหลักทรพัย์ โดย บล. กรุงไทย ซีมิโก้  
(ชือ่เดมิ บล. เคท ีซมีโิก้) ซ่ึงมบีรกิารและผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ การเป็น 
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ เป็นตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์  
จดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซือ้ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
ออกและจ�าหน่ายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์  
ทีป่รกึษาการลงทนุและตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล 

3. ภาวะตลาด และการแขง่ขนั ศักยภาพในการแขง่ขัน

3.1 ภาวะธรุกิจและการแขง่ขนัของธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 
ปี 2562 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เผชิญความท้าทายจาก

ภาวะเศรษฐกจิท่ีขยายตวัในระดบัต�า่ การปรบัลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
การปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการก้าวสู่ 
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรง  
โดย ธพ. ต่างน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บริการหนังสือค�้าประกันผ่าน Blockchain  
การปล่อยสินเชื่อออนไลน์และระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-KYC)  ควบคู ่ กับการปรับช ่องทางการให ้บริการสู ่รูปแบบ  
Digital มากขึ้น และลดจ�านวนสาขาลง นอกจากนั้น ธพ. ยังมุ่ง 
สร้างพันธมิตรใน Ecosystem ที่ส�าคัญ รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจ 
Start Up และ FinTech เพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของธนาคารและลูกค้า 
ท่ามกลางความท้าทายจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ เช่น 
Market Conduct ที่เข้มงวดขึ้น มาตรการก�าหนดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV) ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
และการเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่9 
(TFRS 9) อย่างไรก็ดี กฎระเบียบบางด้านช่วยเพิ่มความคล่องตัว  
ขยายขอบเขตและยกระดับการด�าเนินธุรกิจให้กับ ธพ. มากขึ้น  
เช ่น การผ ่อนคลายให ้ ธพ. สามารถทดสอบนวัตกรรมผ่าน  
Own Regu la to r y  Sandbox และการอนุญาตให ้  ธพ .  
ประกอบธุรกิจให้บริการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Related Services) ท้ังนี้ ผลการด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 
จดทะเบียนในประเทศในปี 2562 สรุปได้ ดังนี้  
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• สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.24 ชะลอลงจากที่เติบโตร้อยละ 5.73 
ในปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจ การหนัไประดมทนุผ่านตราสารหน้ีมากขึน้ และผลกระทบจากมาตรการ LTV

• เงนิฝำก เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.93 ใกล้เคยีงกบัปีก่อนทีข่ยายตวัร้อยละ 4.13 จากทัง้เงนิฝากประจ�า 
เงนิฝากออมทรพัย์และกระแสรายวนั (CASA)

• ก�ำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.85 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42 ในปีก่อน จากรายได้พิเศษ 
จากการขายเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเป็นส�าคัญ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิหดตัวร้อยละ 0.99

• Net NPLs เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.56 เร่งขึ้นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 จากผลกระทบ 
ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่สัดส่วน Net NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 1.61 สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที ่
ร้อยละ 1.48 

• เงนิกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total	Capital	Ratio อยู่ในระดับแข็งแกร่ง 
ทีร้่อยละ 19.32 และ Tier	1	Ratio	อยูท่ีร้่อยละ 16.09 ซึง่ยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ท่ี ธปท. ก�าหนดไว้อยู่มาก

ระบบธนำคำรพำณิชย์ 
มีก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 

31.85%

3.2  แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563
ท่ีจะจ�ากัดการเติบโตของสินเช่ือและรายได้ดอกเบ้ีย ขณะเดียวกัน 
ก็อาจบ่ันทอนคุณภาพสินเช่ือ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ท่ีมักอ่อนไหว 
ต่อความเปราะบางของเศรษฐกิจ นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ย 

 ปี 2563 จะเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย เนื่องจากเศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มที่จะยังขยายตัวต�่ากว่าศักยภาพในอดีตมาก โดยเฉพาะจาก
ผลของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และภยัแล้งท่ีรุนแรง เป็นปัจจยัส�าคญั
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นโยบายทีล่ดลงสูร่ะดบัต�า่สดุในประวตักิารณ์ สร้างแรงกดดนัต่อส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ย ประกอบกับธนาคารยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่เริ่มบังคับใช้
ในปี 2563 ซึ่งจะกระทบการต้ังส�ารองหนี้สูญฯ และการรับรู้รายได้ 
ประกอบกับแนวโน้มการออกกฎควบคุมหนี้ครัวเรือน และการก�ากับ 
ดูแลการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ เข ้มงวดขึ้นของ ธปท.  
จะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรได้ นอกจากนั้น ธนาคารจะยัง
เผชิญภาวะการแข่งขันที่เข ้มข้นขึ้น ในรูปแบบและบริบทใหม่ๆ  
โดยเฉพาะการเดนิหน้าสร้างพันธมติร (Strategic partner) เพือ่ยกระดบั
บริการที่นอกเหนือจากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิม (Beyond Banking) 
รวมถึงการครอบครองฐานลูกค้าในหลากหลายระบบนิเวศทางธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์ ทั้งการปรับ
ลดสาขา และเน้นน�าเสนอธุรกรรมออนไลน์ เช่น การปล่อยสินเชื่อ
ออนไลน์ในลักษณะ Information-based lending ตลอดจน 
การน�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน และการออก
มาตรการช่วยเหลือลกูค้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิย�า่แย่ 
ขณะที่ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนผ่านระดับเงินกองทุน
และเงินส�ารองที่สูงกว่าเกณฑ์อยู่มาก จะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถ
รองรับความท ้าทายจากความไม ่แน ่นอนของเศรษฐกิจและ 
การเปลี่ยนแปลง (Disruption) ต่างๆ ได้

3.3 ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

ในการแข่งขนัอยู่ในระดบัชัน้น�าของระบบธนาคารพาณชิย์ไทย โดยจุดแขง็
ส�าคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร ได้แก่

• เป็นรฐัวสิำหกิจชัน้ดีท่ีภำครฐัเปน็ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ช่วย 
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านความมั่นคง 

• มส่ีวนแบ่งกำรตลำดอยู่ในระดับต้นๆ ของระบบธนำคำร
พำณิชย์ไทย ทัง้ด้านสนิทรพัย์ สนิเชือ่ และเงนิฝาก รองรบัการขยายตวั
ของธุรกิจในอนาคตได้

• ฐำนลูกค้ำกวำ้งและมีควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกค้ำ 
ต่ำงจงัหวดั สามารถรองรบัการขยายตัวของเศรษฐกจิในต่างจังหวดัได้
เป็นอย่างด ีซ่ึงรวมถงึโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC)

• ฐำนลูกค้ำกวำ้งและมีควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกค้ำ 
รัฐบำล และรัฐวิสำหกิจ ส่วนหนึ่งจากการมีบทบาทส�าคัญในการ 
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐเสมอมา อาทิ การวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและ
การขับเคลือ่นประเทศไทยสูส่งัคมไร้เงนิสด ตลอดจนโครงการ “ชมิช้อปใช้” 
และการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
โครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ 
นักท่องเที่ยว โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
และโครงการการออมผ่านพันธบตัรรัฐบาลด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้นี ้ฐานลกูค้า
และคูค้่าของภาครฐั ท�าให้ธนาคารสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
และสนับสนนุธรุกจิในอนาคตได้ โดยเฉพาะใน 5 ระบบนเิวศหลกัทางธรุกจิ 
ซึง่ได้แก่ กลุม่หน่วยงานภาครฐั กลุ่มการช�าระเงนิ กลุม่การรกัษาพยาบาล
และสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง

• มีกำรปรบัปรุงและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง ท�าให้ 
ธนาคารสามารถก้าวทันปัจจัยแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
มีแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Banking) ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมการผนวกนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้มีเสถียรภาพและ
ปลอดภัยเพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและเพิ่มขึ้น
ในอนาคต นอกจากน้ี ธนาคารยงัมุง่พฒันาทกัษะบคุลากรให้มคีวามยืดหยุน่
และสามารถท�างานได้หลากหลายมากข้ึน (Multi-tasking skill)  
พร้อมก้าวสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว

• ด�ำเนินงำนอย่ำงโปรง่ใส เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วน 
เก่ียวขอ้งทกุภำคส่วน ภายใต้หลกับรรษทัภบิาล การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนการไม่ยอมรับ 
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ส่วนหนึ่ง 
สะท้อนจากความมุ่งมั่นในการด�าเนิน “โครงการกรุงไทยคุณธรรม”  
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 



รายงานประจ�าปี 2562

064

ตารางเปรยีบเทียบ สินทรพัย์ สินเชื่อ เงนิฝาก และสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรพัย์ สินเชื่อ (สุทธิ) เงนิฝาก สาขา

จ�ำนวน
(ล้ำนบำท)

ส่วนแบ่ง 
ตลำด

(รอ้ยละ)

จ�ำนวน
(ล้ำนบำท)

ส่วนแบ่ง 
ตลำด

(รอ้ยละ)

จ�ำนวน
(ล้ำนบำท)

ส่วนแบ่ง 
ตลำด

(รอ้ยละ)

จ�ำนวน
(แห่ง)

ส่วนแบ่ง 
ตลำด

(รอ้ยละ)

 1. ธนาคารกรุงเทพ 3,123,361 16.99 1,832,828 15.22 2,316,035 17.56 1,148 17.69 

 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,952,447 16.06 1,995,248 16.57 2,156,489 16.35 1,034 15.93 

 3. ธนาคารกรุงไทย 2,908,358 15.82 1,879,541 15.61 2,158,460 16.36 1,067 16.44 

 4. ธนาคารกสิกรไทย 2,724,055 14.82 1,826,520 15.17 2,065,669 15.66 889 13.70 

 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,234,725 12.16 1,610,374 13.37 1,558,780 11.82 691 10.65 

  รวมธนาคารขนาดใหญ่ 13,942,947 75.87 9,144,511 75.93 10,255,432 77.75 4,829 74.40 

 1. ธนาคารทหารไทย 1,045,343 5.69 646,194 5.37 663,559 5.03 401 6.18 

 2. ธนาคารธนชาต 999,575 5.44 693,929 5.76 734,561 5.57 495 7.63 

 3. ธนาคารยูโอบี 566,212 3.08 404,342 3.36 456,411 3.46 150 2.31 

  รวมธนาคารขนาดกลาง 2,611,130 14.21 1,744,465 14.48 1,854,531 14.06 1,046 16.11 

 1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 385,109 2.10 222,002 1.84 199,132 1.51 69 1.06 

 2. ธนาคารเกียรตินาคิน 299,216 1.63 230,062 1.91 172,661 1.31 65 1.00 

 3. ธนาคารทิสโก้ 285,305 1.55 228,608 1.90 218,433 1.66 60 0.92 

 4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 230,548 1.25 151,569 1.26 165,018 1.25 108 1.66 

 5. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 215,797 1.17 110,246 0.92 129,823 0.98 21 0.32 

 6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 142,378 0.77 27,653 0.23 61,908 0.47 1 0.02 

 7. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 81,785 0.45 52,014 0.43 19,133 0.15 1 0.02 

 8. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 69,996 0.38 46,462 0.39 47,088 0.36 9 0.14 

 9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 56,635 0.31 48,204 0.40 47,325 0.36 276 4.25 

10. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 32,175 0.18 17,889 0.15 7,372 0.06 1 0.02 

11. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ 25,555 0.14 19,917 0.17 13,237 0.10 5 0.08 

 รวมธนาคารขนาดเล็ก 1,824,497 9.93 1,154,627 9.59 1,081,129 8.20 616 9.49 

	 รวมทั้งสิ้น 18,378,575 100.00 12,043,602 100.00 13,191,092 100.00 6,491 100.00 

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
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4.  แหล่งท่ีมาของเงนิทุน และการให้กู้ยืม

  แหล่งท่ีมาของเงนิทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิม/(ลด)

จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ รอ้ยละ

เงินรับฝาก  2,155,865  71.6 2,039,602 74.5  5.7 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  215,823  7.2 157,396 5.7  37.1 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  96,841  3.2 95,205 3.5  1.7 

อื่นๆ  195,361  6.5 132,859 4.8  47.0 

รวมส่วนของเจ้าของ  348,326  11.5 314,141 11.5  10.9 

 - ส่วนของบริษัทใหญ่  338,287  11.2 305,875 11.2  10.6 

 - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  10,039  0.3 8,266 0.3  21.5 

รวม  3,012,216  100.0 2,739,203 100.0  10.0 

  แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุนท่ีส�าคัญ

หน่วย : ล้ำนบำท

สินเชื่อและเงนิฝำกจ�ำแนกตำม
ระยะเวลำท่ีเหลือของสัญญำ

งบเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิม/(ลด)

จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ รอ้ยละ

เงินให้สินเชื่อ

 - ไม่เกิน 1 ปี 668,391 33.3 666,981 34.2 0.2

 - มากกว่า 1 ปี 1,337,958 66.7 1,281,767 65.8 4.4

หัก รายได้รอตัดบัญชี (36) (0.0) (46) (0.0) (21.7)

รวมเงินให้สินเชื่อ	* 2,006,313 100.0 1,948,702 100.0 3.0

เงินรับฝาก

 - ไม่เกิน 1 ปี 2,019,081 93.5 2,019,315 98.8 (0.0)

 - มากกว่า 1 ปี 139,379 6.5 23,633 1.2 489.8

รวมเงินรับฝาก 2,158,460 100.0 2,042,948 100.0 5.7

* ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ

วเิคราะห์การด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิ
1.	 ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด�าเนินงาน

ความขดัแย้งทางการค้าระหว่างมหาอ�านาจอย่างจนีและสหรัฐฯ 
ท�าให้เศรษฐกจิไทยปี 2562 ขยายตวัเพยีงร้อยละ 2.4 แผ่วลงจากปีก่อนหน้า 
ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกของไทยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี  
จากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลงทั่วโลก การส่งออกท่ีหดตัว 
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกจิภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุภาคเอกชนทีช่ะลอตวั
ลงค่อนข้างมาก ด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย ตาม
ยอดขายรถยนต์ทีห่ดตวั และรายได้เกษตรทียั่งอยูใ่นระดบัต�า่ แต่ก�าลงัซือ้ 
ของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้น 
การบริโภคของภาครัฐ ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

นอกเหนอืจากความท้าทายด้านเศรษฐกจิแล้ว การแข่งขนัทีท่วี
ความเข้มข้นขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Economy  
เป็นสิ่งที่อาจส่งผลต่อรายได้และรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

และลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารเผชิญความท้าทายจากการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น Market Conduct ที่เข้มงวดขึ้น มาตรการ 
ก�าหนดสดัส่วนเงนิให้สนิเชือ่ต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan fo Value: LTV) 
ในสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัย และการเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทย
ได้เตรียมความพร้อมและก�าหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับ 
ความท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2.	 ภาพรวมการเปล่ียนแปลงของฐานะทางการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรยีบเทียบกับอตุสาหกรรม	(ใช้
งบการเงินเฉพาะธนาคารเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าเฉล่ีย
อตุสาหกรรม	ซึง่ธปท.	น�าเสนอขอ้มูลตามงบการเงนิเฉพาะเท่าน้ัน)

• สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.96  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมท่ีเติบโตร้อยละ 2.24 โดยอุตสาหกรรม 
โดยรวมชะลอลงจากปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกจิ การหนัไประดมทนุผ่าน
ตราสารหนี้มากขึ้น และผลกระทบจากมาตรการ LTV
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การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ

• เงนิฝาก เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.65 ในขณะทีค่่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.93 ใกล้เคยีงกบัปีก่อน โดยขยายตวัจากทัง้เงนิฝากประจ�า  
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)  

• ก�าไรสทุธ ิเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.88 ต�า่กว่าค่าเฉล่ียอตุสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.85 จากรายได้พิเศษจากการขายเงินลงทุนของ
ธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงเป็นส�าคญั ขณะท่ีรายได้ดอกเบีย้สทุธ ิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80  
ส่วนรายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธลิดลงร้อยละ 4.24 โดยค่าเฉลีย่ 
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.99

• Net NPLs ลดลงร้อยละ 3.93 โดยคุณภาพสินเชื่อมีการ
ปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ ทัง้นี ้ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ร้อยละ12.56 
เร่งขึ้นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 จากผลกระทบของเศรษฐกิจท่ี
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 ทีร้่อยละ 18.66 และ Tier 1 Ratio อยู่ทีร้่อยละ 14.80 ทัง้นี ้ค่าเฉลีย่ 
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total Capital Ratio อยู่ใน
ระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 19.32 และ Tier 1 Ratio อยู่ที่ร้อยละ 16.09 ซึ่ง
ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ ธปท. ก�าหนดไว้อยู่มาก

3.	 รายจ่ายเพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม	(รายจา่ย	R&D) (โดยรายจา่ยดังกล่าวสามารถน�ามา
ลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลได้) 

ในปี 2562 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะน�าไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559

เพ่ิมขึ้น

4.41%

เพ่ิมขึ้น

4.88%

เพ่ิมขึ้น

5.65%

เงนิกองทุนรวม	

ก�าไรสุทธิ	

เงนิฝาก
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4.	 ค�าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและ 
ผลการด�าเนินงาน	(เปรยีบเทียบ	ปี	2562	และ	2561)	 
	 ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคารและบรษัิทย่อย

ภาพรวมผลประกอบการประจ�าปี 2562
ส�าหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น

ของธนาคาร เท่ากบั 29,284 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.8 จากช่วงเดยีวกนั 
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจาก 
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองจ�านวน 3,899 ล้านบาท  
ในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ (ก�าไรสุทธิจาก 
เงนิลงทนุ) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้จากการกนัส�ารอง
จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส�ารอง 
ผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดงักล่าว ก�าไรสุทธส่ิวนที่ 
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษ (“รายการ
พิเศษ”) 

รายได้รวมจากการด�าเนนิงาน เท่ากับ 125,658 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมรายได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวม
จากการด�าเนินงาน เติบโตร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังนี้

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได ้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองในไตรมาส 1/2562  
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย  
NIM เท่ากบัร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบ 
จากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายและอัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อ 
ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้ว่ามีการบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• รายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ียสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.4 โดยมี 
สาเหตุหลักจากรายได้จากการด�าเนินการอื่นๆ ที่เติบโต ร้อยละ 42.9  
ซึ่งเป็นผลจากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตาม 
วิธีส่วนได้เสีย และก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ในขณะที่ 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 1.8 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยมีสาเหตุ
หลักจากส�ารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตัง้ส�ารองผลประโยชน์พนกังานที่
มีผลบังคับใช้ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว  
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้รวมจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio ที่ไม่รวม 
รายการพิเศษเท่ากับร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29 ในช่วง 
เดียวกันของปี 2561 

จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตาม 
หลกัความระมัดระวงั ส่งผลให้อตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อสนิเชือ่ 
ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 131.76 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561 

อตัราส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญูต่อ
สินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ 
4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเช่ือด้อยคุณภาพมีการปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีอัตราส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหัก 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net)  
เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากสิ้นปี 2561 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนท้ังสิ้นต่อ
สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง เท่ากับร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ 
19.01 ตามล�าดับ

Coverage Ratio
เพ่ิมขึ้นเป็น 131.76%
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ภาพรวมผลการด�าเนินงานของธนาคารและบรษัิทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2562 ปี	2561
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,316 83,689 5.5

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237 23,662 (1.8)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 14,105 9,870 42.9

 รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 125,658 117,221 7.2

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 62,474 53,088 17.7

ก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) 63,184 64,133 (1.5)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 23,814 26,192 (9.1)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 3.8

ภาษีเงินได้ 7,232 6,852 5.6

ก�าไรสุทธิ 32,138 31,089 3.4

ก�าไรสทุธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 29,284 28,491 2.8

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - ROA (ร้อยละ) (2) (3) 1.02 1.02

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น - ROE (ร้อยละ) (2) (3) 9.09 9.60

(1) ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนส�ารอง (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�านวณจากก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย
(3) หากไม่รวมรายการพิเศษ ROA ส�าหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.17 และ ROE ส�าหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 10.46

• ผลประกอบการปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของธนาคาร เท่ากบั  
29,284 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.8 จากรายได้จากการด�าเนนิงานเพ่ิมขึน้ 
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจาก 
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองจ�านวน 3,899 ล้านบาท 

ในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ (ก�าไรสุทธิจาก 
เงนิลงทนุ) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้จากการกนัส�ารอง 
จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายจากการต้ังส�ารอง 
ผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพเิศษดงักล่าว ก�าไรสุทธส่ิวนที่ 
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากปี 2561 
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หน่วย : ล้านบาท

ปี	2562 ปี	2561
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ดอกเบี้ย 122,971 119,770 2.7

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,113 9,882 (28.0)

 - เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 482 325 48.5

 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,943 3,807 29.8

 - เงินให้สินเชื่อ 109,784 104,681 4.9

 - การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 428 936 (54.3)

 - อื่นๆ  221 139 59.5

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,655 36,081 (4.0)

 - เงินรับฝาก 17,861 19,445 (8.1)

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,532 2,707 (6.5)

 - เงนิน�าส่ง ธปท. และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 9,978 9,705 2.8

 - ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 4,085 4,093 (0.2)

 - อืน่ๆ 199 131 51.5

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,316 83,689 5.5

อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 4.48 4.47

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 1.46 1.53

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) - NIM (1) 3.22 3.13

 (1)  หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองจ�านวน 3,899 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 4.34 และ 

NIM อยู่ที่ร้อยละ 3.07 ส�าหรับปี 2562

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ 88,316  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.5 เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้เงนิให้สินเชือ่จาก 
การได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ�านองจ�านวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ของเงินรับฝากที่ลดลงจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หาก 
ไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธนาคารมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับ
ธนาคารยังคงบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
เงนิให้สนิเชือ่ ส่งผลให้รายได้ดอกเบ้ียสทุธต่ิอสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิรายได้  
(NIM) ท่ีไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ�านองในไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 
ในปี 2561
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31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (1) 1.25% 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 1.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (2)

 - ออมทรัพย์ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

 - เงินฝากประจ�า 3 เดือน 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%

 - เงินฝากประจ�า 6 เดือน 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35%

 - เงินฝากประจ�า 12 เดือน 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

 - MLR (1) 6.025% 6.275% 6.275% 6.275% 6.275% 6.275%

 - MOR 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 7.120%

 - MRR 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 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�าหรับบุคคลธรรมดา

อตัราดอกเบี้ยนโยบายและอตัราดอกเบี้ยของธนาคาร

ปี	2562 ปี	2561

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ 8% 9%

ค่าธรรมเนียมบริการบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 51% 50%

ค่าธรรมเนียม Cash Management 6% 7%

ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ Bancassurance 9% 9%

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(1) 26% 25%

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 100% 100%

(1) ค่าธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริการอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2562 ปี	2561
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596 29,493 0.4

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6,359 5,831 9.1

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237 23,662 (1.8)

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนยีม
และบริการสุทธิ เท่ากับ 23,237 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ

สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก
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รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยจากการด�าเนินงานอื่นๆ

การเปล่ียนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

25622561

4,615

496
1,425

4,372

3,197

14,105

4,352

453
1,130
435

3,500

9,870

26.1% ส่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย

906.2% กําไรสุทธจิากเงนิลงทนุ

-8.7%
กําไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้า
และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ

42.9% รวมรายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ

9.3% รายได้จากเงนิปนัผล

12.6% รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ

การเปล่ียนแปลง

25622561

10,560

4,363
8,942

7,219

31,390

62,474

10,498
269
4,303
8,792

29,226

หน่วย : ล้านบาท

53,088

45.29% 49.72%(2)

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ์1.7%

2,580.5% ขาดทนุจากการด้อยค่าทรพัย์สินรอการขาย

7.4% ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับพนักงาน

1.4% ค่าภาษีอากร

อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยต่อรายได้

อื่นๆ(1) 0.6%

17.7% รวมค่าใช้จา่ยจากการดําเนินงานอื่นๆ

• รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 
เท่ากับ 14,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
ก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (รายได้อื่น) 

• ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ ปี 2562 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ  
เท่ากับ 62,474 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.7 จากการส�ารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายส�ารองผลประโยชน์พนักงานใน 
ไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับ 
ธนาคารมีรายได้รวมจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Cost to income ratio ที่ไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่ร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29  
ในช่วงเดียวกันของปี 2561

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

สินเชื่อเพ่ือ
ท่ีอยู่อาศัย

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 

31
ธันวาคม

2562

31
ธันวาคม

2561

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
และการก่อสรา้ง

 17%

19%

26%

 5%

 17%

19%

27%

 6%

อื่นๆ 32% 30%

การเกษตร
และเหมืองแร ่ 

 1%  1%

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2562 ปี	2561
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (1) 23,814 26,192 (9.1)

(1) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ

• ค่าใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ ส�าหรบัปี 2562 ธนาคาร
และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญฯ จ�านวน 23,814  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยได้พจิารณาถงึ 
ทศิทางสนิเชือ่ด้อยคณุภาพทีม่กีารปรบัตวัในทางทีด่ขีึน้ และระดบัความ
เพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ที่จะมีผล 

บังคับใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)  
อย่างต่อเนือ่ง โดยนโยบายการตัง้ค่าเผือ่หนีส้ญู และหนีส้งสยัจะสญูตาม 
หลักความระมัดระวัง โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้อยละ 131.76  
ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ
• สินทรัพย์

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,089,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2  

จากสิ้นปี โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายย่อยหลักทุกกลุ่ม ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าภาครัฐ 

เงนิให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ
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เงนิให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทของผู้กู้	(งบการเงนิรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม
31	ธ.ค.	2562 31	ธ.ค.	2561 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  650,267  31.1 630,633 31.1  3.1

สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  182,986  8.8 179,904 8.9  1.7 

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1)  332,447  16.0 344,197 17.0 (3.4) 

สินเชื่อรายย่อย  924,268  44.2 870,027 43.0  6.2 

 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  396,035  18.9 376,734 18.6  5.1 

 - สินเชื่อส่วนบุคคล  464,138  22.2 428,668 21.2  8.3 

 - สินเชื่อบัตรเครดิต  56,653  2.7 51,062 2.5  10.9 

 - สินเชื่อ KTB Leasing  7,442  0.4 13,563 0.7 (45.1) 

สินเชื่ออื่นๆ  375  0.0 369 0.0  1.4 

รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงิน)  2,090,343  100.0 2,025,130 100.0  3.2 

 หัก รายได้รอตัดบัญชี  469 925

รวม  2,089,874 2,024,205  3.2 

(1) สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ�านวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจ�านวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ.

-  คุณภาพสินทรัพย์
ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อย

คณุภาพก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเชือ่รวม (NPLs Ratio-Gross) 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561

ในขณะที่ อัตราส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหัก 
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อสินเชือ่รวมหลงัหกั 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) 
เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากร้อยละ 1.94 ณ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อ
หนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเช่ือด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) โดยมนีโยบาย 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง  
ทั้งนี้ Coverage Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ  
131.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
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การจดัชั้นสินเชื่อและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม

31	ธ.ค.	2562 31	ธ.ค.	2561

เงนิให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ใน 
การต้ังค่าเผ่ือ 

หน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือ 
หน้ีสงสัยจะสูญ

เงนิให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ใน 
การต้ังค่าเผ่ือ 

หน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือ 
หน้ีสงสัยจะสูญ

1. การจัดชั้นสินเชื่อ

จัดชั้นปกติ  1,923,616  883,841  13,908 1,858,757 872,884 13,399

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  68,696  30,545  8,478 64,465 25,555 11,585

จัดชั้นต�า่กว่ามาตรฐาน  12,780  6,429  6,433 14,404 7,899 7,899

จัดชั้นสงสัย  12,647  4,527  4,547 17,923 9,196 9,196

จัดชั้นสงสัยจะสูญ  77,294  37,398  37,403 74,080 31,511 33,008

 รวม  2,095,033  962,740  70,769 2,029,629 947,045 75,087

เงินส�ารองส่วนเกิน  64,459 58,668

2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม (1)  135,268 133,755

3. Gross NPLs (2)  102,659 ร้อยละ 4.33 106,370 ร้อยละ 4.53

Net NPLs (2)  42,333 ร้อยละ 1.83 44,396 ร้อยละ 1.94

4. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 131.76 ร้อยละ 125.74

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน

(2) NPLs Ratio-Gross และ NPLs Ratio-Net ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย

(3) Coverage Ratio = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ /สินเชื่อด้อยคุณภาพ
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สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

เงนิรบัฝากจ�าแนกตามประเภท

31
ธันวาคม

2562

31
ธันวาคม

2561

การสาธารณูปโภค
และบรกิาร 

สินเชื่อเพ่ือ
ท่ีอยู่อาศัย

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
และการก่อสรา้ง

 6%

18%

54%

 11%

 10%

16%

52%

 11%

อื่นๆ 7% 9%

การเกษตร
และเหมืองแร ่ 

 4%  2%

• หนี้สิน
- เงนิรบัฝาก 

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

31
ธันวาคม

2562

31
ธันวาคม

2561

ออมทรพัย์  69%  69%

จา่ยคืนเมื่อทวงถาม 4% 4%

จา่ยคืน
เมื่อส้ินระยะเวลา  

 27%  27%
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แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุน
แหล่งเงินทุนท่ีส�าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 71.6 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ  

ส่วนของเจ้าของ การกูย้มืระหว่างธนาคาร และตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูยื้ม ทัง้น้ี ธนาคารใช้เงนิทนุร้อยละ 69.4 ในการให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้(หลงัหัก 
รายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 14.2 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิและใช้เงินทุนร้อยละ 11.2 ในรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

31	ธ.ค.	2562 31	ธ.ค.	2561 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)  338,771  11.2 372,514 13.6 (9.1) 

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ  426,174  14.2 240,167 8.8  77.4 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี)  2,089,874  69.4 2,024,205 73.9  3.2 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
จากการปรับโครงสร้างหนี้

(135,268) (4.5) (133,755) (4.9)  1.1 

สินทรัพย์อื่นๆ  292,665  9.7 236,072 8.6  24.0 

  สินทรัพย์  3,012,216  100.0 2,739,203 100.0  10.0 

เงินรับฝาก  2,155,865  71.6 2,039,602 74.5  5.7 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)  215,823  7.2 157,396 5.7  37.1 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  96,841  3.2 95,205 3.5  1.7 

หนี้สินอื่นๆ  195,361  6.5 132,859 4.8  47.0 

รวมส่วนของเจ้าของ  348,326  11.5 314,141  11.5  10.9 

- ส่วนของบริษัทใหญ่  338,287  11.2 305,875 11.2  10.6 

- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  10,039  0.3 8,266 0.3  21.5 

 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  3,012,216  100.0 2,739,203 100.0  10.0 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)  
ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

96.94 99.25

• ส่วนของเจ้าของ
-  ส่วนของเจ้าของรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 338,287 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.6  
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

-  มูลค่าหุ้นทางบัญชีส่วนท่ีเป็นของธนาคาร เท่ากับ  
24.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 21.88 บาทต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
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เงนิกองทุนตามกฎหมาย
ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1  

ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ 304,705 ล้านบาท (ร้อยละ 15.19  
ของสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง) และมเีงนิกองทนุชัน้ที ่1 เท่ากบั  
305,805 ล้านบาท (ร้อยละ 15.24 ของสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง)  
โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 381,339 ล้านบาท (ร้อยละ 19.01 ของ
สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง)

ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 285,462 ล้านบาท (ร้อยละ 
14.80 ของสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง) โดยมเีงนิกองทนุทัง้สิน้

เท่ากับ 360,078 ล้านบาท (ร้อยละ 18.66 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตาม
ความเสี่ยง) ทั้งนี้ เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 15,207 ล้านบาท จาก  
31 ธนัวาคม 2561 เนือ่งจากการโอนก�าไรสุทธงิวด มถินุายน 2562 เข้าเป็น 
เงินกองทุน 

ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตาม 
ความเส่ียงในระดับทีแ่ขง็แกร่งเมือ่เทียบกบัเกณฑ์ของธปท. อกีทัง้ธนาคาร 
ได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ และครอบคลุมถึงความ 
สามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ	(1)

31	ธ.ค.	2562	(3)

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2562
(รอ้ยละ) (2)

 

31	ธ.ค.	2561	(3)

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2561
(รอ้ยละ) (2)

 จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทุน

ต่อสินทรพัย์เส่ียง
(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทุน

ต่อสินทรพัย์เส่ียง
(รอ้ยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 304,705 15.19 >7.500 284,013 14.42 >6.375

เงินกองทุนชั้นที่ 1 305,805 15.24 >9.000 284,982 14.47 >7.875

เงินกองทุนชั้นที่ 2 75,534 73,718

รวมเงินกองทุน 381,339 19.01 >11.500 358,700 18.22 >10.375

สินทรัพย์ถ่วงน�า้หนักตามความเสี่ยง 2,006,423 1,969,203

(1)  งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท�าภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี้จะไม่รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือประกันชีวิต และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50
(2)  ธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจาก 

อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�า่อีกมากกว่า 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�าหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 

ความเสียหายส�าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�าหรับ 

ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
(3)  ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงตามรายงานที่ได้จัดส่ง ธปท.

เงนิกองทุนตามกฎหมาย	(กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ)
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หน่วย : ล้านบาท

งบเฉพาะธนาคาร (1)

31 ธ.ค. 2562

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2562
(รอ้ยละ) 

(1) 

31 ธ.ค. 2561

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2561
(รอ้ยละ) 

(1) จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทุน

ต่อสินทรพัย์เส่ียง
(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทุน

ต่อสินทรพัย์เส่ียง
(รอ้ยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 285,462 14.80 >7.500 272,015 14.35 >6.375

เงินกองทุนชั้นที่ 1 285,462 14.80 >9.000 272,015 14.35 >7.875

เงินกองทุนชั้นที่ 2 74,616 72,856

รวมเงินกองทุน 360,078 18.66 >11.500 344,871 18.19 >10.375

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง 1,929,176 1,895,879

(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่

จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าอีกมากกว่าร้อยละ 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�าหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม

เพือ่รองรบัความเสยีหายส�าหรบัธนาคารพาณชิย์ท่ีมีนัยความเส่ียงเชงิระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัความเสยีหายส�าหรับ 

ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ารงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

เงนิกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)

วเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 68,434 ล้านบาท ลดลง  
444 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 จากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 153,939 ล้านบาท 
ซึง่เกดิจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และ
หนี้สินด�าเนินงาน 66,626 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของ 
สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลง 33,612 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิในการ 
เรียกคืนหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 33,755 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น  
91,758 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินจากการด�าเนินงาน  
ได้แก่ เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 116,263 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคาร 
และตลาดเงนิ (หนีส้นิ) เพิม่ขึน้ 58,426 ล้านบาท และภาระในการส่งคนื 
หลกัทรพัย์ เพิม่ขึน้ 33,755 ล้านบาท ในขณะทีห่นีส้นิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม  
ลดลง 836 ล้านบาท

2) เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 146,979 ล้านบาท ซึง่เกดิจาก 
มีเงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 147,236 ล้านบาท และ
เงินสดรับจากการจ�าหน ่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  
2,817 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย  
291,295 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการซ้ือตราสารหนี้ที่ถือจนครบ 
ก�าหนด 2,197 ล้านบาท

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,388 ล้านบาท ซึ่ง 
เกิดจากเงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  
26,394 ล้านบาท เงนิสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ 10,035 ล้านบาท ในขณะทีม่ี 
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 30,115 ล้านบาท
 หมายเหตุ: ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค�านวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน

5. ปัจจยัหรอืเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรอื
การด�าเนินงานอย่างมนัียส�าคัญในอนาคต (Forward Looking)

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่า 
จะเติบโตต�่ากว่าปี 2562 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส�าคัญคือการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อ
ภาคการท่องเทีย่วและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วงครึง่แรกของปี ซึง่ได้ 
ท�าให้ภาครฐัเร่งผลกัดนันโยบายเร่งด่วน อาทิ มาตรการด้านภาษ ีมาตรการ 
ขยายเวลาช�าระหน้ีและค่าธรรมเนียม และมาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วย
พยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียว รวมถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีป่รบัลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงเหลอืร้อยละ 
1.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะกระทบรายได้
ของภาคเอกชนและครัวเรอืน ซึง่เมือ่พจิารณาร่วมกบัระดบัหนีค้รวัเรอืน
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ที่อยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะท�าให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม 
ชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าภาครัฐจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หลัง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 บังคับใช้ และ
มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับ
มาตรการด้านอสังหารมิทรพัย์ ทัง้การลดค่าธรรมเนยีมโอนและจดจ�านอง  
และการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาด 
อสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจากที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา ด้านปัจจัย 
ภายนอกกย็งัเตม็ไปด้วยปัจจยัเส่ียง ท้ังสงครามการค้าทีย่งัคงมีแนวโน้ม 
ยืดเยื้อ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การเลือกต้ัง 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และความขัดแย้งระหว่าง 
สหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับการส่งออก
ของไทย และอาจสร้างความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน

นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารจะยังเผชิญ
ความท้าทายอืน่ๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมและความคาดหวงั 
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะการมี Digital Lifestyle มากขึ้น และความ 
ต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization 
Experience) นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้อมูล แม้ด้านหนึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความท้าทายจากการปรับตัวให้
เท่าทัน อีกทั้งยังเปล่ียนรูปแบบการแข่งขัน เช่น การเช่ือมโยงธุรกิจ
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�าให้ธนาคารต้องปรับตัว 
อย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ให้ธนาคารสามารถบรรลเุป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 
ของธนาคาร   ธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ 
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ือมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู ่
ประชาชน รวมทัง้เป็นกลไกในการผลกัดนันโยบายส�าคญัๆ ของประเทศ   
กลุ่มการช�าระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช�าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มท่ีตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ของลกูค้า กลุม่การรกัษาพยาบาล
และสขุภาพ ขยายบรกิารทางการเงนิผ่าน Krungthai Corporate Online 
บรกิารจ่ายเงนิเดอืน บรกิารจ่ายเงนิคู่ค้าด้วยระบบโอนเงนิอตัโนมตั ิและ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน 
พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�าระเงินด้วย 
QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�าระเงินในรถโดยสาร ขสมก.

ทั้งนี้   ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยใน
ปี 2563 จะให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้า” ทั้งจากลูกค้ารัฐบาลที่เป็นลูกค้าหลักและพันธมิตรรายอื่นผ่าน
การขับเคล่ือนองค์กรในรปูแบบส�าคญั คอื การเป็น “เรอืบรรทกุเครือ่งบนิ”  
(Carrier) และ “เรือเร็ว” (Speedboat) ซ่ึงแนวคิดการมุ่งสู่ Open  
Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของธนาคารจะเป็นรูปแบบ 
การด�าเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงานด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความ 
คล่องตวัและความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ อย่างการใช้ Data Analytics  

และ AI เข้ามาท�าธรุกจิเพือ่สนบัสนนุการขยายธุรกจิด้าน Digital Banking 
ของธนาคารบนรูปแบบและโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเม่ือธนาคารค้นพบ
รูปแบบธุรกิจท่ีแน่นอนและสามารถต่อยอดธุรกิจ สามารถสร้างรายได้
ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้ ธนาคารก็จะน�าเรือบรรทุกเครื่องบิน (สายงาน
ด้าน Traditional Banking) เข้ามาร่วมท�าธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น  
การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อให้กับคู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่ 
อปุทาน (Supply Chain) ของโครงการบตัรสวสัดกิารและชมิช้อปใช้ ได้แก่  
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่ง 
ขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น

จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รับ
ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมขึ้น
ของฐานลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝากและสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจาก
ความส�าเร็จของกรุงไทย NEXT บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรก
ที่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงใน 
อตัราพเิศษถงึ 18 สกลุ การสนับสนนุกองทนุเงนิกูย้มืเพือ่การศึกษา โครงการ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชิมช้อปใช้ แอปพลิเคชันถุงเงินกับ 
ร้านค้าตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารฐัทัว่ประเทศ ท�าให้ธนาคารกรงุไทย 
มีฐานลกูค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลกัดันให้ธนาคารพร้อม
เป็นผู้น�าในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นสิ่ง
ยืนยันเจตนารมณ์และทิศทางท่ีถกูต้องของธนาคารกรงุไทยท่ีอยู่เคียงข้าง
คนไทยและสังคมไทย

ธนาคารคาดว่าการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการ
ส�าคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ 
เหลื่อมล�้าและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะ 
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของ
ธนาคาร ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) 
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ  
พันธกิจท่ีให้ความส�าคัญกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท้ังลูกค้า  
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ
ธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติมทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้ง
โครงการที่ส�าคัญของธนาคารในปี 2563 ดังที่แสดงในหัวข้อทิศทางและ
แผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการที่ส�าคัญของธนาคารในปี 2563 
หน้า 49-50

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking 
Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส 
โครงการด�าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความ
ในลักษณะดังกล่าวเป็นความเห็นของธนาคารในปัจจุบันเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคตแต่มไิด้เป็นการรบัรองผลประกอบการในอนาคตของ
ธนาคารแต่อย่างใด โดยผลท่ีเกดิขึน้จรงิในอนาคตนัน้อาจมีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส�าคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนี ้ 
ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็น 
การคาดการณ์ในอนาคตได้

ดงันัน้ ในการตดัสนิใจลงทนุผูล้งทนุจงึควรใช้ความระมดัระวงั
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้
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โครงสรา้งผู้ถือหุ้น และโครงสรา้งการจดัการ
1. โครงสรา้งผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น

สามัญ บุรมิสิทธิ รวม รอ้ยละ

 1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 0 7,696,248,833 55.05

 2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 1,090,385,832 2,060 1,090,387,892 7.80

 3) STATE STREET EUROPE LIMITED 415,346,593 0 415,346,593 2.97

 4) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 307,725,658 2,726,095 310,451,753 2.22

 5) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 307,725,657 2,726,095 310,451,752 2.22

 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด 208,324,100 0 208,324,100 1.49

 7) SOUTH EAST ASIA UK ( TYPE C) NOMINEES LIMITED 194,573,682 0 194,573,682 1.39

 8) ธนาคารออมสิน 122,928,422 0 122,928,422 0.88

 9) BNY MELLON NOMINEES LIMITED 99,498,556 0 99,498,556 0.71

 10) THE BANK OF NEW YORK MELLON 94,829,080 0 94,829,080 0.68

 11) ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,438,474,837 45,750 3,438,520,587 24.59

   รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 7,696,248,833 หุ้น หรือ

เท่ากับร้อยละ 55.05 ของหุ้นจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเปนผู้วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนฯ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤตการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในระบบ 
สถาบันการเงิน ภายใต้กรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐบาล

ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

จ�านวนราย จ�านวนหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้น รอ้ยละ

 สัญชาติไทย 653 11,100,764,807 65,331 1,304,509,888 65,984 12,405,274,695 88.73

 สัญชาติต่างด้าว 251 1,564,374,364 119 11,912,191 370 1,576,286,555 11.27

 รวม 904 12,665,139,171 65,450 1,316,422,079 66,354 13,981,561,250 100.00

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส�าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ท่ี หัวข้อข้อมูลท่ัวไปและข้อมูล
ส�าคัญอื่น หน้า 290

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารม ีNVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ�านวน 1,090,385,832 หน่วย โดยผูถ้อืหลกัทรพัย์ NVDR นี้  
จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิ เช่น เงนิปันผล และสทิธใินการซือ้ขายหุน้เพิม่ทนุ เช่นเดยีวกบัการลงทนุในหุน้ของธนาคาร แต่จะไม่มสีทิธอิอกเสียง 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เปนการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเปนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จ�านวน NVDR นี้ คิดเปนสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของธนาคาร 
และคิดเปนสัดส่วนร้อยละ 17.36 ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เปน NVDR 
ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th

พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
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2. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล
2.1 นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับ
ผลก�าไรทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองแต่ละปีนัน้ๆ และจะต้องค�านงึถงึผลการด�าเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิ 
และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินส�ารองของธนาคาร มติท่ีประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร จ�านวนก�าไรสะสม และความจ�าเปนในการกนัเงนิส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอืน่ๆ ตามทีจ่�าเปน หรอืตามทีธ่นาคารเห็นสมควร รวมทัง้
การที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับผู้มีอ�านาจ

ส�าหรับปี 2561 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.7180 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 0.8725 บาท (คิดปนร้อยละ 
40.00 ของก�าไรสุทธิ) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2.2 นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อย
บริษัทย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ หรือผลการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ ก�าไรสะสม  

การกันส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอื่นๆ ตามที่จ�าเปน หรือตามที่เห็นสมควรในการด�าเนินธุรกิจ

3. โครงสรา้งการจดัการ
3.1 โครงสรา้งองค์กร สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 10-11

3.2 รายชื่อและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ 
3.2.1	 คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ 
2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
3) นายวิชัย  อัศรัสกร  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
6) นายธันวา เลาหศิริวงศ์  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
7) พลเอก เทียนชัย รับพร  กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช  กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
10) นางนิธิมา เทพวนังกูร  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
11) นายผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการ
 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร
1) นางนิธิมา เทพวนังกูร  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562  

แทนนายสมชัย บุญน�าศิริ ซึ่งพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร  
เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
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การเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่	31	ธันวาคม	2562
1) นายเอกนิต ิ นิติทัณฑ์ประภาศ  ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร  

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 
2) นายประสงค ์ พูนธเนศ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออก  

และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
3) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

แทน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ลาออก

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจเตม็ในการบรหิารงาน เพือ่ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์ให้เปนไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีอ�านาจและหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

 อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
 1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท�าได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง หรือ 
กรรมการอื่นร่วมกันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอ�านาจลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของธนาคาร 
กระท�าการใดๆ แทนธนาคารได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันธนาคารกระท�าการใดๆ แทนธนาคารได้
 2) คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจแต่งตัง้ผูจ้ดัการใหญ่และพนกังานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนของธนาคาร โดยให้ผูใ้ด 
มอี�านาจและหน้าทีเ่พยีงใดสดุแต่คณะกรรมการธนาคารจะเหน็สมควร รวมทัง้สามารถก�าหนดอตัราและค่าใช้จ่าย และบ�าเหนจ็รางวลัแก่บคุคลเหล่านี้ 
และถอดถอนจากต�าแหน่งได้
 3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ�านาจให้ผูจ้ดัการใหญ่เปนผูแ้ต่งตัง้และถอดถอนพนักงานต่างๆ ของธนาคารกไ็ด้ ท้ังนี ้ถ้าผู้ได้รบัการแต่งตัง้ 
เปนผู้จัดการใหญ่ เปนผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่
 4) คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็น 
ในกิจการของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กับทั้งก�าหนดค่าจ้างและบ�าเหน็จรางวัลได้
 5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เปนครัง้คราว ในเมือ่พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าธนาคารมกี�าไร 
สมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
 แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท�าได้ แต่มีกิจการบางประการท่ีพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนและข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดให้เปนอ�านาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1) การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
 2) การอนุมัติจัดสรรก�าไร
 3) การเลือกตั้งกรรมการธนาคารใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจ�านวน
 4) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
 5) การเพ่ิมทนุ ลดทนุ การโอนส�ารองเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงนิปันผล การเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ และการออกหุ้นกู้
 6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

 หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
 1) ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซือ่สตัย์สจุรติ และเปนไปตามกฎหมาย รวมทัง้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิกจิการ 
ทั้งหลายของธนาคารให้เปนไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่า 
ให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน
 2) ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเปนประจ�าทุกปี
 3) ก�ากับดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี ซึง่ครอบคลมุถงึการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน นโยบายการบรหิารจดัการความเส่ียง 
ที่มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ก�าหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงท่ีดี (Risk Governance 
Framework) เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก�าหนด รวมท้ังดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึงความเสี่ยง  
(Risk Culture) 
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 4) ดูแลให้มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินงาน และสามารถสะท้อน 
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท�าหน้าที่ควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense)  
มีความเปนอิสระและมีประสิทธิผล
 5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตาม 
ดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน
 6) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเปนธรรมและโปร่งใส มกีารทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคาร ผูจั้ดการใหญ่และฝ่ายจัดการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัทิศทาง
ขององค์กร ก�ากับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ
 7) ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเปนธรรม (Market Conduct) ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process)  
จัดให้มีช่องทางในการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้แจ้งหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง 
การให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของธนาคารโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร
 8) ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 
คณุลกัษณะทีจ่�าเปนต่อการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้จดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู 
ที่มีประสิทธิผลเปนประจ�าทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทน 
แก่ผู้บริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคาร 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 9) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเปนการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 
ของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งกรรมการธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ 
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
 10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการประชุม 
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเปน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ 
ทั้งนี้ กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุม
เปนการชั่วคราวได้
 11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหนึง่หรือหลายคนเข้าเปนกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิ
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และเรื่องอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม
 12) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินกรรมการท่านอื่น และ 
แบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร เช่น ทุกๆ 3 ปี เปนต้น โดย
ต้องเปิดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลไว้ในรายงานประจ�าปี
 13) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Directors of Listed Companies)  
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) 

 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
 ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น�าองค์กรได้ท�าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให ้
บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเปนผู้น�าในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน ที่ส่งผลให้แผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความส�าเร็จ มีการติดตาม
การด�าเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเปนประจ�า
ทกุเดอืน เปนก�าลงัส�าคญัผลกัดนันโยบายด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคาร สร้างจรยิธรรมให้กบับคุลากร
ทุกระดับ โดยมีบทบาทหน้าที่สรุปได้ดังนี้

 การบริหาร
 1) ดแูลภาพรวมในด้านกลยทุธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกดิความยตุธิรรม รวมถงึการดแูลลกูค้าของธนาคารด้วยความเท่าเทยีมกนั
 2) ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้เปนไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังในด้านการก�ากับของทางการและของธนาคาร ตลอดจน 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 3) ก�ากบั ตดิตาม ดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารเปนไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมายหลักของธนาคาร
 4) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการธนาคารทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 1) ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ�าเปน เพื่อให้การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
มีประสิทธิภาพ
 2) ก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการธนาคารโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจั้ดการใหญ่ และมีมาตรการท่ีดแูลให้เรือ่งส�าคญัได้ถกูบรรจ ุ
เปนวาระการประชุม
 3) กระตุน้ให้กรรมการธนาคารทกุท่านแสดงความคดิเหน็ โดยมกีารมอบหมายอ�านาจหน้าทีด้่านการบรหิารจดัการองค์กรให้แก่ฝ่ายจดัการ 
ด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านได้รับข้อมูลของธนาคารที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะน�าไปสู่
ความส�าเร็จของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาท่ีเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการ
ธนาคารในการอภิปรายประเด็นท่ีส�าคัญและปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารมีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็น 
ได้อย่างเปนอสิระในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องได้โดยทัว่กนัในวาระประชมุท่ีส�าคญั ท้ังนี ้เปนผูน้�าแนวนโยบายเสรมิสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างกรรมการ
บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้มีการปรึกษาหารือกันเปนประจ�า

 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน
 1) ดแูลให้มกีารจดัการปฐมนเิทศและการเข้าเยีย่มชมการปฏบิติังาน ให้กบักรรมการธนาคารใหม่ทกุท่าน ซึง่จะช่วยให้กรรมการธนาคารใหม่ 
เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
 2) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เปนประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ 
กรรมการธนาคารทีจ่ดัโดยสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงและเปนทีย่อมรบั เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เปนต้น
 3) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านท�างานร่วมกันอย่างเปนทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ท�างาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ท้ังแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินท้ังคณะ  
น�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร
 4) ก�าหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อให้เปนไปตามนโยบาย เปนประจ�าอย่างต่อเนื่อง

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
 ดแูลให้มกีารสือ่สารระหว่างผู้ถอืหุน้ของธนาคารด้วยความมปีระสทิธภิาพ และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

 การประชุมผู้ถือหุ้น
 ท�าหน้าที่เปนประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เปนไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการประชมุผู้ถอืหุ้นอย่างเตม็ที ่ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น การซกัถามหรอืขอค�าชีแ้จงเพิม่เตมิ การรบัทราบ
รายงานประจ�าปี การอนมุตังิบดลุและบัญชกี�าไรขาดทนุ การอนมุตัจิดัสรรก�าไรและเงนิปันผล การแต่งตัง้กรรมการธนาคาร และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เปนต้น

 บทบาทในด้านอื่นๆ
 ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สุจรติ ดแูลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มคีวามเหมาะสม ดแูลให้มกีารน�านโยบายและการตดัสนิใจ 
ของคณะกรรมการธนาคารไปปฏบิติัอย่างมปีระสทิธผิล สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงาน

 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร
 เปนไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยกรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของท้ังหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละคร้ัง  
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการ 
คนใดมคีวามเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพจิารณาประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว และชีแ้จง 
เหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีกรรมการธนาคารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน จ�านวน 1 ราย ได้แก่ 
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
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 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนธนาคาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารเปนดังนี้ “นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง  
ลงลายมือช่ือและประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเปนสองคน  
และประทับตราส�าคัญของบริษัท” 
 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร เปนดังนี้ “นายผยง ศรีวณิช  
กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเปนสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท”

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�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร	ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รับต�าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร เปนผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�านาจที่ก�าหนด
2) การพจิารณากลัน่กรองหรอือนมุติัการลงทนุ หรอืขายหลกัทรพัย์ทีธ่นาคารลงทนุ การซือ้ขาย หรอืให้เช่าทรพัย์ของธนาคาร ตามอ�านาจ

ที่ก�าหนด
3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�าปี 
5) การติดตามงานที่มีความส�าคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
6) การพจิารณาอนมุตัหิรอืรับทราบกจิการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็ว่าจ�าเปนหรอืสมควรเปนการเร่งด่วน

เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด�าเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว
7) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร

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
1) นายสมชัย บุญน�าศิร ิ  ลาออกจากการเปนประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เปนต้นไป
2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์  ออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประจ�าปี 2562/2563 (ปรับปรุงธันวาคม 2562) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นส�าคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น
   1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส�าคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
   1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ
   1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
   1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป
   1.2.5) ร่างงบการเงินประจ�าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
   1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี
  1.3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
  1.4) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ 
หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร
  1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
 2) ผู้สอบบัญชี
  2.1) ประกันความเปนอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
  2.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือป้องกันความซ�้าซ้อนของการปฏิบัติงานท่ีอาจ 
จะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงิน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
  2.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการธนาคาร  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ�าเปน 
และเปนเรื่องส�าคัญ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะที่ส�าคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
 3) สอบทานการด�าเนนิงานของธนาคารทีม่คีวามเส่ียงส�าคญักระทบต่อวตัถปุระสงค์ รวมถงึการเปลีย่นแปลง ทีส่�าคญัในด้านการก�ากบัดแูล
ที่ดีและการน�าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 4) การบริหารความเสี่ยง
  4.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่ส�าคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในกับของผู้สอบบัญชี 
ว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
  4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูของธนาคารตระหนกัถงึความเสีย่งทีส่�าคญัและทีเ่กีย่วข้องกับความเส่ียงด้านกลยทุธ์  
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
 5) การควบคุมภายใน
  5.1) สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายในทีมี่ประสทิธผิลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations  
of Treadway Commission) โดยให้ผูต้รวจสอบภายในต้องมกีารประเมนิระบบควบคมุภายในท้ังระบบอย่างน้อยปีละครัง้ นอกเหนอืจากการประเมนิ
การควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี
  5.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึง 
การรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
 6)  การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
  6.1) สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อก�าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ากบัดแูล เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทัง้ที่ 
เปนเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
  6.2) การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
   6.2.1) ก�ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
   6.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
  6.3) สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของธนาคาร ตามโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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 7) ผู้ตรวจสอบภายใน
  7.1) ประกันความเปนอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
  7.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
  7.3) ก�ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเปนที่ยอมรับ  
รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
  7.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ
  7.5) พจิารณาและอนุมตัแิผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อตัราพนกังาน แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี  
ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และจัดล�าดับความส�าคัญ
โดยค�านึงถึงระดับความเสี่ยง
  7.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู ้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน 
ถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเปนอิสระและใจที่เปนอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
  7.7) ก�ากบัดแูล เรือ่งร้องเรยีน และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิท่ีส่งมายงัสายงานตรวจสอบภายใน เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารด�าเนินการ 
ตรวจสอบอย่างเหมาะสม
  7.8) สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร ให้เปนไปตามนโยบาย 
หรือคู่มือปฏิบัติงาน
  7.9) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�าคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
  7.10) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก�าหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความด ี
ความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดี 
ความชอบและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน
  7.11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
  7.12) จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent  
Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
 8) การประเมินการท�างาน จัดให้มีการประเมินตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเปนผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าป ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 9) จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัร ดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยได้รบัความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการธนาคาร
 10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
  10.1) มีอ�านาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�านาจ 
ในการว่าจ้างหรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
  10.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ของปีทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ และการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ แต่ไม่เกนิ  
2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเปนอิสระและ 
ประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว ให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 2 วาระตดิต่อกนัได้ และการต่อวาระทกุครัง้ต้องไม่ใช่ 
การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
2.1) ครบก�าหนดตามวาระ
2.2) พ้นจากการเปนกรรมการของธนาคาร
2.3) ลาออก
2.4) ตาย
2.5) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
2.7) ต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท�าด้วยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ
2.8) เปนคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.9) เปนบุคคลล้มละลาย
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3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจ�าเปนอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเปนผู้อนุมัติ

4) เมือ่มกีรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้กรรมการทีม่คุีณสมบัตคิรบถ้วนเปนกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 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�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562 
2) นางนิธิมา  เทพวนังกูร รับต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการธนาคาร
2) ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของธนาคารให้เปนไปตามหลักบรรษทัภบิาลของสถาบนัก�ากับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปนต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

แนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏบัิตทิีด่ ี ส�าหรบัคณะกรรมการธนาคาร หรอืเสนอการก�าหนดข้อบงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ 

ที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ให้เปนที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
6) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุงานบรรษัทภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้ตามความเหมาะสม
7) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

3.2.5	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ
2) นายธันวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการ

 นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ เลขานุการ
 นายบุญเชิด พิกุลแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวนวลนภา ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ



รายงานประจ�าปี 2562

090

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1) นายสมชัย  บุญน�าศิริ   ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562  

เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
2) นายธันวา  เลาหศิริวงศ์  รับต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
3) นายดิสทัต  โหตระกิตย์  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช รับต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�าเนนิการ 

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ในการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร 

ระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร
2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร
3) สรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณา 

ให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 3.1) กรรมการ
 3.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
 3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
4) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มขีนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ
6) ดูแลให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผู้มอี�านาจในการจดัการของธนาคารได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 

ทีม่ต่ีอธนาคาร โดยกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ข้ึนควรได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายนั้น

7) ก�าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพ่ือพิจารณา 
ปรบัผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านงึถงึหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึให้ความส�าคญักบัการเพิม่มลูค่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหานโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทน 
ในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้จดัท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเป้าหมาย การด�าเนนิงาน และความเห็นของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

9) ด�าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

3.2.6	 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
เพื่อให้ธนาคารมีการก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

เรื่อง ธรรมมาภิบาลของสถาบันการเงิน จึงยกระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง และเปลี่ยนแปลง 
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง	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



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

091

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
1) นายสมชัย  บุญน�าศิริ   ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 

เนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร
2) นายวิชัย  อัศรัสกร   ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเส่ียง 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

3) นางอัมพร โชติรัชสกุล  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเส่ียง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

4) นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเส่ียง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

5) นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเส่ียง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน รับต�าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและ

กลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ดแูลให้ผูบ้รหิารระดบัสูง และหวัหน้าหน่วยงานบรหิารความเสีย่งปฏบิตัติามนโยบายและกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดูแลให้การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิมคีวามสอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ท่ีได้รบัอนมัุต ิทบทวน สอบทานความเพยีงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยทุธ์
การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส�าคัญ โดยคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลความเสีย่งพงึประเมนิว่านโยบายและกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งของธนาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงนิครอบคลมุความเสีย่งทุกประเภท 
รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ และมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 
ในเรือ่งประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งและสถานะการปฏบัิตติามวฒันธรรมองค์กรทีค่�านงึถงึความเสีย่ง ตลอดจนปัจจยัและปัญหาทีม่นียัส�าคญั 
และสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และน�าเสนอ
รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ/พิจารณา 
ทกุไตรมาส โดยจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเสีย่งเปนประจ�าอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้หรอืตามความเหมาะสม และปฏบิตัหิน้าที่
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.7	 คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1)  นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ ประธานกรรมการ
2)  ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ กรรมการ
3) พลเอก เทียนชัย  รับพร กรรมการ

 นายนิรุฒ  มณีพันธ์ เลขานุการ
 นางวิภาวดี  เลิศศรีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้
1) ก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เปนไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
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3) ประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความ 
เปนอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�า่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
งานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

4) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report) 
5) สอบทานรายงานการสอบทานการปฏบิตังิานให้เปนไปตามกฎเกณฑ์ และอาจมกีารเสนอแนะให้สอบทานหรอืตดิตามธรุกรรมใดทีเ่หน็ว่า 

อาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเห็นว่าเปนเรื่องที่ส�าคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร
6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่

ไม่เปนไปตามกฎเกณฑ์

3.2.8	 คณะกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1) พลเอก เทียนชัย รับพร ประธานกรรมการอิสระ
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
3) นายธันวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ
4) นายวิชัย  อัศรัสกร กรรมการอิสระ
5) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการอิสระ

 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการ
 นางวิภาวดี  เลิศศรีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ	
1) นายสมชัย บุญน�าศิริ  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
2) พลเอก เทียนชัย รับพร ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
3) นางนิธิมา เทพวนังกูร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562
4) นายดิสทัต โหตระกิตย์  พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562  

และพ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�าคัญหรือประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการธนาคาร 

ควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4) กรณีท่ีมีการพิจารณาวาระส�าคัญๆ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซ้ือขายทรัพย์สินท่ี 

มีนัยส�าคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการอิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�าคัญดังกล่าว
5) กรณีที่มีการพิจารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมีความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดก็ตาม 

ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง
6) ติดตามดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอิสระทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยเฉพาะเรือ่งการ

ก�ากับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยง
7) ด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
มวีาระเท่ากบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีตดิต่อกนั โดยเม่ือครบ 9 ปีแล้ว หากคณะกรรมการธนาคาร/ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเปนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ 
ที่ปรึกษา หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
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3.3 เลขานุการบรษัิท 
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งต้ังเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเปนล�าดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท�าหน้าที่เปนเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เปนต้นไป เพื่อให้เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร โดยคุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบส�าหรับต�าแหน่งเลขานุการบริษัท
1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เปนไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เปนไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม 

อย่างถูกต้อง และสม�่าเสมอ
3) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังนี้

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท 
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
5) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
7) ดูแลเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
8) เปนที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
9) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
10) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

3.4 การประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ให้มกีารก�าหนดการประชมุคณะกรรมการธนาคารรวมถงึวาระประจ�ามาตรฐานไว้เปนการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดยกรรมการเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมท่ีจัดข้ึนในแต่ละปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มี 
เหตุจ�าเปน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กรรมการคนใด 
มส่ีวนได้เสยีในการประชมุเรือ่งใด ห้ามมใิห้ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ในกรณนีีป้ระธานอาจเชญิให้ออกนอกท่ีประชมุเปนการชัว่คราวได้ นอกจากน้ี 
ให้คณะกรรมการธนาคารมกีารประชมุร่วมกนัโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารได้ร่วมกนั 
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

1.	 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร:	การประชุมและองค์ประชุม
 1.1 ประธานกรรมการธนาคารเปนผู้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือในกรณีที่กรรมการธนาคารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้

เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารก�าหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
 1.2 คณะกรรมการธนาคารมกี�าหนดการประชมุอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดยจะจัดให้ประชมุ ณ สถานท่ีอืน่ใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร
 1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม 

ไปยังกรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเปนรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

 1.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชมุต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด กรรมการ
ธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเปนมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�าแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เปนมติของที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เปนไปตาม
แนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีณ ขณะทีค่ณะกรรมการธนาคารจะลงมตใินทีป่ระชมุควรมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

 1.5 ในกรณีท่ีประธานกรรมการธนาคารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการธนาคาร  
ให้รองประธานกรรมการธนาคารเปนประธานในทีป่ระชมุ ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการธนาคารหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการธนาคาร
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการธนาคารคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

 1.6 กรรมการธนาคารคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ในกรณีนี้ ประธานในท่ีประชุม 
อาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเปนการชั่วคราวได้
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รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

ความเส่ียง )8(

คณะกรรมการ
ก�ากับฯ

คณะกรรมการ 
อสิระ

คณะกรรมการ 
กิจการ 

สัมพันธ์)9(

 1) นายเอกนติ ิ นติทัิณฑ์ประภาศ 25/27 - - - - - - - -

 2) นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนท์ชัย 22/27 37/49 - - - 12/12 - - -

 3) นายวิชัย อัศรัสกร (1) 27/27 - 14/15 - 13/13 4/4 - 2/5 -

 4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 24/27 - - 21/21 12/13 - - - 12/12

 5) ศ.(พเิศษ) ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ (2) 25/27 - - - 11/13 - 10/10 3/5 -

 6) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ (3) 26/27 - 5/5 15/15 - 9/12 4/4 5/5 -

 7) พลเอก เทียนชัย รับพร (4) 27/27 - 20/20 - - - 10/10 5/5 -

 8) นายปุณณิศร ์ ศกุนตนาค 27/27 48/49 - - - 12/12 - - -

 9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช 25/27 37/49 - - 10/13 - - - -

10) นางนิธิมา  เทพวนังกูร (5) 19/20 - 15/15 - 8/8 - - 3/3 -

11) นายผยง ศรีวณิช 27/27 43/49 - - - 12/12 - - -

กรรมการที่ออกระหว่างปี

 1) นายสมชัย บุญน�าศิริ (6) 6/6 - 5/5 5/5 - 2/3 - 2/2 -

 2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ (7) 13/15 - - 8/11 - - 6/6 2/3 -

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�านวนครั้งที่มาประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง

 (1)  ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 12 เมษายน 2562 พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562 โดยยังคงด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการบรรษัทภิบาลฯ และลาออกจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 

 (2) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562

 (3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 12 เมษายน 2562 และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากับฯ วันที่ 11 กันยายน 2562

 (4) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ วันที่ 12 เมษายน 2562

 (5) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562

 (6)  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 (7) ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับฯ และกรรมการสรรหาฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 (8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ยกระดับเปนคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562

 (9)  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเปนคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเปน

ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

 1.7 จ�านวนกรรมการธนาคาร แม้ต�าแหน่งจะว่างไปบ้าง แต่กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท�ากิจการได้ อย่างไรก็ดี ถ้าจ�านวน
กรรมการธนาคารลดน้อยลงจนเหลือไม่พอท่ีจะเปนองค์ประชุม กรรมการธนาคารท่ีเหลืออยู่ย่อมท�ากิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

2.		 การด�าเนินการในปี	2562 
ธนาคารได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้เปนการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีการก�าหนดการประชุมเปนปกติ

ในวนัพธุทีส่องและสีข่องเดอืน และอาจมกีารประชมุวาระพเิศษตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเลขานุการจะเปนผู้จดบันทึก
การประชมุเปนลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้จดัเกบ็รายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการธนาคารเพือ่พร้อมให้ตรวจสอบได้ ท้ังนี ้ธนาคาร
ได้จ�าแนกวาระการประชุมออกเปนหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่อง 
เรือ่งนโยบาย เรือ่งสนิเชือ่ เรือ่งปรบัปรงุหนี ้เรือ่งการลงทนุ เรือ่งซือ้/ขายทรพัย์สนิและจดัซือ้จดัจ้าง เรือ่งทรพัยากรบคุคล เรือ่งเพือ่ทราบ และเรือ่งอืน่ๆ  
เพื่อให้การด�าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2562 มกีารประชมุคณะกรรมการธนาคาร 27 ครัง้ คณะกรรมการบรหิาร 49 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 20 ครัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 21 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 13 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง  
รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 10 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 5 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 คร้ัง  
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�านวน 4 ครั้ง เพ่ือเปนการด�าเนินการที่
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ก�าหนดไว้
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3.5 ค่าตอบแทนกรรมการ
3.5.1 นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ปนธรรมและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ี
ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั และต้องเปนไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก�าหนด โดยมกีระบวนการในการก�าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี

 - คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาทบทวนความเหมาะสมตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ 
กรรมการชดุย่อยของธนาคาร เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร

 - คณะกรรมการธนาคาร น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิปนประจ�าทกุปี โดยมข้ีอมลูประกอบ 
การพจิารณา ได้แก่ นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการแต่ละต�าแหน่ง จ�านวนเงนิค่าตอบแทน

 - เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เปนตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจ�าปี

 ปัจจุบัน ธนาคารได้ก�าหนดค่าตอบแทนเปน 4 ส่วน ดังนี้
 1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
 2) ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้
  2.1) ประธานกรรมการธนาคาร
  2.2) รองประธานกรรมการธนาคาร
  2.3) ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ประธานกรรมการ 
ก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการอสิระ ประธานกรรมการกจิการสัมพนัธ์ และประธานกรรมการในคณะอืน่ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย 
ก�าหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ�าเปน เปนต้น

 3) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
 4) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการ ดังนี้
  4.1) ธนาคารจะต้องมีผลก�าไรจากผลประกอบการ และ
  4.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

 ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบข้างต้น ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง  
ค่าเบีย้ประชมุ และเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ โดยไม่มกีารให้สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิปนประจ�าทกุปี โดยทีป่ระชมุสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ อตัราต่อคน

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร 70,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง ดังนี้
 1.2.1 ประธานกรรมการธนาคาร 130,000 บาท/เดือน
 1.2.2 รองประธานกรรมการธนาคาร 30,000 บาท/เดือน
 1.2.3 ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น 30,000 บาท/เดือน
  - ประธานกรรมการบริหาร
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  - ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
  - ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  - ประธานกรรมการอิสระ
  - ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
  - ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้มีหรือ
   ควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ�าเปน

 

1.3 ค่าเบี้ยประชุม
 จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่น 
 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคาร 
 เห็นว่ามีความจ�าเปน โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
 และส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

30,000 บาท/ครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม/เดือน

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  
กรรมการธนาคารไม่มีการด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

3.5.2	ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าป	ี2562
 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง และค่าเบีย้ประชมุให้กบั 
คณะกรรมการส�าหรับปี 2562 ครบถ้วน รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 25,435,236.55 บาท จ�าแนกเปน 
 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�าหนดค่าตอบแทน รวม 1,260,000.00 บาท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 1,951,000.00 บาท  
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง รวม 1,830,000.00 บาท คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม 1,023,548.39 บาท คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ รวม 349,000.00 บาท และคณะกรรมการอิสระ รวม 511,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.5.3	เงินบ�าเหน็จคณะกรรมการธนาคาร	ประจ�าปี	2561
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2561 จ�านวน 39,350,000.00 บาท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร/อดีตกรรมการธนาคาร * เงนิบ�าเหน็จ

1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 2,337,479.37 

2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 3,871,491.63 

3) นายวิชัย อัศรัสกร 3,387,555.17 

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 3,387,555.17 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 3,175,418.65 

6) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 2,903,618.72 

7) พลเอก เทียนชัย รับพร 2,903,618.72 

8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 3,387,555.17 

9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช 46,404.87 

10) นายผยง ศรีวณิช 3,387,555.17 

11) นายสมชัย บุญน�าศิริ * 3,115,755.25 

12) ดร.สมชัย สัจจพงษ์ * 1,431,921.56 

13) ดร.กุลยา ตันติเตมิท * 2,626,515.38 

14) นายดิสทัต โหตระกิตย์ * 3,387,555.17 

รวมทั้งสิ้น 39,350,000.00

หน่วย : บาท

3.6 ผู้บรหิารธนาคาร
3.6.1	กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอี�านาจหน้าทีก่�ากบัดแูล บรหิารจัดการ และด�าเนนิงานของธนาคารให้เปนไปตามวัตถปุระสงค์ นโยบาย ข้อบงัคับ 

และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ ตลอดจนบริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้
 1) ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของธนาคารให้เปนไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ข้อบังคบั และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
 2) บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
 3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เปนไปตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของธนาคาร
 4) ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5) เปนผู้แทนหรือผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนธนาคารในการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ากับ หรือกระท�า 
นิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร
 6) ร่วมประชุมและเปนคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคาร
 7) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2562 ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนดให้มีการน�าผลประเมินมาเช่ือมโยง

ระบบแรงจูงใจ ปีละ 1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ Feedback ตามกระบวนการ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และน�าเสนอ

คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) คณะกรรมการบริหาร พจิารณาตวัช้ีวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยเปรยีบเทยีบกบัดชันีวดัผลส�าเรจ็ (Key Performance Indicator: KPI)  

ที่ก�าหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี และความสามารถในการบริหารจัดการ
3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น�าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ
4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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3.6.2	ผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 10-11)

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สายงาน

1. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง 
และรักษาการสายงานปฏิบัติการ

3. นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions 

4. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง

5. นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

6. นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

7. นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

8. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

9. นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน

10. นายสันติ ปริวิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

11. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

12. นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ

13. นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ

14. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

15. นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

16. นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

17. นายชาญชัย สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ 
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

18. นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย

19. นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย

ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในวันที่	30	กันยายน	2562

1. นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

2. นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย



รายงานประจ�าปี 2562

100

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง	ในปี	2562 

 1) นายธวัชชัย ชีวานนท์ รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562  

แทน มล. ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ ที่สิ้นสุดการเปนพนักงาน 

 2) นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง รับต�าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562  

และหมุนเวียนไปด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  

แทน นางอรนุช ศิรประภา ที่เกษียณอายุงาน

 3) นางสาวศรัณยา เวชากุล รับต�าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และ 

หมุนเวียนไปด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานบรหิารการเงนิ ตัง้แต่วนัที ่12 ตลุาคม 2562 แทน นางสาวภรูิพ์รรณ เจรญิสขุ ทีล่าออก

 4) นายบุญเลิศ สินสมบัติิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี หมุนเวียนงานไปด�ารง

ต�าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และลาออกจาก

ธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

 5) นางอัมพร โชติรัชสกุล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานปฏิบัตกิาร ลาออกจากธนาคาร 

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 6) นายโกศล แช่มชื่น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานเครอืข่ายธรุกจิขนาดเลก็และ

รายย่อย หมุนเวียนงานไปด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

สังกัดธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 7) นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ

ขนาดเล็กและรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทน นายโกศล แช่มชื่น ที่หมุนเวียนงาน 

ไปด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย

 8) นางสุรางค์ ธนัตถานนท์ รบัต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานปรบัโครงสร้างหนี้ 

และบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทน นายปริญญา พัฒนภักดี 

ที่เกษียณอายุงาน

 9) นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน

ลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 

 10) ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development 

and Strategy ลาออกจากธนาคารตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 11) นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน สายงานบรหิารคณุภาพสินเชือ่และกระบวนการ 

ธรุกจิเครอืข่ายรายย่อย และผูบ้รหิารองค์กรนวตักรรมข้อมลูเพือ่การขบัเคลือ่นธุรกิจ  

หมุนเวียนงานไปด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

สายงาน Digital Solutions ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

 12) นายชาญชัย สินศุภรัตน์ รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร

คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  

แทน นางประราลี รัตน์ประสาทพร ที่หมุนเวียนไปด�ารงต�าแหน่ง ผู้บริหารสายงาน 

สายงาน Digital Solutions
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3.7 ค่าตอบแทนผู้บรหิารระดับสูง
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเปนธรรม สมเหตสุมผล และอยูใ่นระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม โดย

มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีน่�าเสนอค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูและค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือ
ให้คณะกรรมการธนาคารพจิารณาให้ความเหน็ชอบและก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามนโยบายของธนาคาร ซึง่จะเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงาน
ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องตาม Performance Ranking  
โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งที่เปนตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัดด้านการควบคุม
การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เปน Performance Driven 
Organization (PDO) 

ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดังนี้
• ผู้บรหิารระดบัสงูตามนยิามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผูจั้ดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่  

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส รวม 28 คน เปนจ�านวนเงนิรวม 307,841,243 บาท แบ่งเปนผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีธนาคารจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
ส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 21 คน เปนจ�านวนเงินรวม 241,899,817 บาท และผูบ้ริหารระดบัสูงทีธ่นาคารไม่ได้จ่ายเงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 
7 คน เปนจ�านวนเงินรวม 65,941,426 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2561 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณ
ในปี 2561 จ�านวน 3 ท่านซึ่งได้รับในปี 2562 ด้วยเช่นกัน) 

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่านที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย ในฐานะ
กรรมการ 

• ส�าหรับผู้บริหารกลุ่ม รวม 83 คน (ผู้มีอ�านาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เปนจ�านวนเงินรวม 424,679,673 บาท แบ่งเปนผู้บริหาร
กลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และ
เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 71 คน เปนจ�านวนเงนิรวม 405,804,092 บาท และผูบ้รหิารกลุม่ทีธ่นาคารจ่ายเงนิเดอืน เงนิประจ�าหน่วยงาน 
เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน แต่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน  
12 คน เปนจ�านวนเงินรวม 18,875,581 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2561 ส�าหรับผู้บริหารกลุ่มที่เกษียณ
ในปี 2561 จ�านวน 9 ท่านซึ่งได้รับในปี 2562 ด้วยเช่นกัน)



รายงานประจ�าปี 2562

102

3.8  ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของธนาคารในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ บรษัิทย่อย(1) บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท 
อื่นๆ(2)

บรษัิทท่ีมีกรรมการ 
รว่มกัน(3) บรษัิทท่ีมีกรรมการรว่มกัน (3) บรษัิทท่ีมี 

ผู้บรหิารรว่มกัน (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5

กรรมการ กรรมการ

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ XX X นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ XX

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A XX XX X X นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A

นายวิชัย  อัศรัสกร X X X นายวิชัย  อัศรัสกร X X X X

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา X นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา X X X XX

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ X X ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์ X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / /

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช / นางแพตริเซีย  มงคลวนิช / X X

นางนิธิมา  เทพวนังกูร X นางนิธิมา  เทพวนังกูร X

นายผยง  ศรีวณิช B X นายผยง  ศรีวณิช B

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง 

นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M XX / นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X X X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M / นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ M X X นายนิรุฒ  มณีพันธ์ M

นายสุรธันว์  คงทน M X นายสุรธันว์  คงทน M

นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล M XX X นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล M

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X / นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M

นางสาวศรัณยา เวชากุล M นางสาวศรัณยา เวชากุล M

นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M

นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M X X X นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M XX X

นางสุรางค์  ถนัตถานนท์ M นางสุรางค์  ถนัตถานนท์ M

นายเทิดชัย  วิรุฬห์พานิช M X นายเทิดชัย  วิรุฬห์พานิช M

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M X X นายชาญชัย  สินศุภารัตน์ M

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M X นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M X X

นายโกศล  แช่มชื่น M นายโกศล  แช่มชื่น M

นายปฏิเวช  สันตะวานนท์ M C นายปฏิเวช  สันตะวานนท์ M

หมายเหตุ  ตารางนี้มิได้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยู ่ที่ประวัติของแต่ละท่าน 
ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

สัญลักษณ์ XX = ประธานกรรมการบริษัท A = นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ด�ารงต�าแหน่งใน Krungthai ดังนี้ B = นายผยง ศรีวณิช ด�ารงต�าแหน่งใน Krungthai ดังนี้
  / = กรรมการบริหาร  - รองประธานกรรมการ  - กรรมการผู้จัดการใหญ่
  X  = กรรมการ  - ประธานกรรมการบริหาร  - กรรมการบริหาร
  C  = กรรมการผู้จัดการใหญ่     - กรรมการ
  M  = ผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ  (1) รายช่ือของบริษัทย่อย และบรษิทัร่วม เปนไปตามเกณฑ์การจดัท�างบการเงนิของธนาคาร ทีไ่ด้ระบุในหวัข้อการวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
  (2) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  (3) บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว 
  (4) บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว 

Kr
un

gt
ha

i



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

103

3.8  ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของธนาคารในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ บรษัิทย่อย(1) บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท 
อื่นๆ(2)

บรษัิทท่ีมีกรรมการ 
รว่มกัน(3) บรษัิทท่ีมีกรรมการรว่มกัน (3) บรษัิทท่ีมี 

ผู้บรหิารรว่มกัน (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5

กรรมการ กรรมการ

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ XX X นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ XX

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A XX XX X X นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A

นายวิชัย  อัศรัสกร X X X นายวิชัย  อัศรัสกร X X X X

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา X นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา X X X XX

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ X X ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์ X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / /

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช / นางแพตริเซีย  มงคลวนิช / X X

นางนิธิมา  เทพวนังกูร X นางนิธิมา  เทพวนังกูร X

นายผยง  ศรีวณิช B X นายผยง  ศรีวณิช B

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง 

นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M XX / นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X X X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M / นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ M X X นายนิรุฒ  มณีพันธ์ M

นายสุรธันว์  คงทน M X นายสุรธันว์  คงทน M

นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล M XX X นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล M

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X / นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M

นางสาวศรัณยา เวชากุล M นางสาวศรัณยา เวชากุล M

นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M

นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M X X X นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M XX X

นางสุรางค์  ถนัตถานนท์ M นางสุรางค์  ถนัตถานนท์ M

นายเทิดชัย  วิรุฬห์พานิช M X นายเทิดชัย  วิรุฬห์พานิช M

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M X X นายชาญชัย  สินศุภารัตน์ M

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M X นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M X X

นายโกศล  แช่มชื่น M นายโกศล  แช่มชื่น M

นายปฏิเวช  สันตะวานนท์ M C นายปฏิเวช  สันตะวานนท์ M

หมายเหต ุ  ตารางนี้มิได้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยู ่ที่ประวัติของแต่ละท่าน 
ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

สัญลักษณ์ XX = ประธานกรรมการบริษัท A = นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ด�ารงต�าแหน่งใน Krungthai ดังนี้ B = นายผยง ศรีวณิช ด�ารงต�าแหน่งใน Krungthai ดังนี้
  / = กรรมการบริหาร  - รองประธานกรรมการ  - กรรมการผู้จัดการใหญ่
  X  = กรรมการ  - ประธานกรรมการบริหาร  - กรรมการบริหาร
  C  = กรรมการผู้จัดการใหญ่     - กรรมการ
  M  = ผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ  (1) รายชือ่ของบริษัทย่อย และบรษิทัร่วม เปนไปตามเกณฑ์การจดัท�างบการเงนิของธนาคาร ทีไ่ด้ระบุในหวัข้อการวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
  (2) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  (3) บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว 
  (4) บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว 

บริษัทย่อย	(1)

1. บจ. กรุงไทยกฎหมาย
2.  บจ. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกจิบรกิาร
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

4. บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (ชื่อเดิม บล. เคที ซีมิโก้)
5. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
6. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)

บริษัทท่ี่เกี่ยวข้องกัน-บริษัทอื่นๆ	(2)

1. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. บมจ. ทิพยประกันภัย

บริษัทท่ี่มีกรรมการร่วมกัน	(3)

1. บมจ. ไออาร์พีซี
2. บมจ. ปตท.
3. บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
5. บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
6. บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น

7. บจ. พาเนล พลัส 
8. บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
9. บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
10. บจ. เอสไอเอสบี
11. บจ. เอนเคย์ สตูดิโอ
12. บมจ. เจ. อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้
13. บมจ. ดุสิตธานี
14. บมจ. ทีพีบีไอ
15. การรถไฟแห่งประเทศไทย
16. บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
17. บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม 
18. บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
19. บจ. ปตท. ค้าสากล

บริษัทท่ี่มีผู้บริหารร่วมกัน	(4)

1. บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
2. บจ. เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี
3. บจ. อินโนสเปช (ประเทศไทย)
4.  กองทรสัต์เพือ่กจิการเงนิร่วมทนุส�าหรบัธรุกจิเอส

เอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
5.  กองทรสัต์เพือ่กจิการเงนิร่วมทนุส�าหรบัธรุกจิเอส

เอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2

Kr
un

gt
ha

i



รายงานประจ�าปี 2562

104

3.9  การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการ 
และผู้บรหิารระดับสูง ต�าแหน่ง

จ�านวนหลักทรพัย์ท่ีถือ สัดส่วน

ตนเอง คู่สมรส บุตร รวม รอ้ยละ

1. นายเอกนิต ิ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร - - - - -

2. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคาร - - - - -

3. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการธนาคาร - - - - -

4. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคาร - - - - -

5. ศ.(พเิศษ) ดร.กติตพิงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการธนาคาร - - - - -

6. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการธนาคาร - - - - -

7. พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการธนาคาร - - - - -

8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการธนาคาร - - - - -

9. นางแพตริเซีย  มงคลวนิช กรรมการธนาคาร - - - - -

10. นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการธนาคาร - - - - -

11. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

12. นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

13. นางประราลี  รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

14. นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

15. นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

16. นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

17. นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

18. นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

19. นางสาวศรัณยา  เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

20. นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 1,070 - 1,070 0.000008

21. นายปฏิเวช  สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 67,000 - 67,000 0.000479

22. นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

23. นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

24. นายโกศล  แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 7,000 - - 7,000 0.000050

25. นายธวัชชัย  ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

26. นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

27. นายเทิดชัย  วิรุฬห์พาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 6,339 - - 6,339 0.000045

28. นางสุรางค์  ธนัตถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 10,149 - - 10,149 0.000073

29. นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
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3.10 บุคลากร
3.10.1	จ�านวนพนักงาน
ธนาคารมีจ�านวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

หน่วย : คน

สายงาน
จ�านวนพนักงาน และพนักงานตามสัญญา

ลูกจา้ง รวม
ส�านักงานใหญ่ ไม่ใช่ส�านักงานใหญ่

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 48 - - 48

สายงาน Global Business Development and Strategy 63 - - 63

สายงาน Digital Solutions 174 - - 174

ธุรกิจขนาดใหญ่ 21 - - 21

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 188 - - 188

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 149 15 - 164

สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 139 - - 139

สายงานธุรกิจขนาดกลาง 1,149 - 2 1,151

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 143 - - 143

สายงานธุรกิจภาครัฐ 224 - - 224

สายงานบริหารการเงิน 379 - - 379

สายงานบริหารความเสี่ยง 317 - 2 319

สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 222 - - 222

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 193 - - 193

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย 467 - 25 492

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 2,089 10,580 73 12,742

สายงานบรหิารคณุภาพสนิเชือ่และกระบวนการธรุกจิเครอืข่ายรายย่อย 843 - 52 895

สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 235 - - 235

สายงานตรวจสอบภายใน 308 - - 308

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 347 - 1 348

สายงานเทคโนโลยี 926 - - 926

สายงานปฏิบัติการ 1,752 - 7 1,759

	 	 รวมทั้งสิ้น 10,376 10,595 162	 21,133

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิารและสหภาพแรงงาน
ด้วยพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เปนกฎหมายที่ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐวิสาหกิจ โดยกฎหมายบัญญัติ

ให้ทกุรฐัวสิาหกจิจดัตัง้คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ เพือ่ร่วมพจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของธนาคาร 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสมัพันธ์ โดยมิให้เกดิข้อพพิาทแรงงานเกดิข้ึน ประกอบกบัธนาคารได้มกีารจดัตัง้คณะท�างานพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของพนกังาน เพือ่ร่วมกนัหารอืข้อเสนอต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ธนาคารและพนกังานควบคูก่นัไป พร้อมท้ังผูบ้รหิาร
และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัยพนักงาน” เพื่อลดจ�านวนความผิดพลาดหรือการทุจริต 
จากการปฏิบัติงานของพนักงาน การควบคุมและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.10.2	ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึง 

ผูบ้รหิารระดบัสงู) จ�าแนกเปนเงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั เงินสมทบกองทนุ
ส�ารองเลีย้งชพี ค่ารกัษาพยาบาล เงนิสมทบประกนัสงัคม ค่าฝึกอบรม 
เงนิสงเคราะห์ และผลประโยชน์อืน่ๆ รวม 25,484 ล้านบาท

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�า
มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปิด Competency Gap 
ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเปน Digital Banking ที่มีการ
ด�าเนนิงานสอดคล้องเปนไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบของหน่วยงาน
ก�ากับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการพฒันาบคุลากรและผูน้�า ได้พิจารณาปัจจยัต่างๆ เริม่จากรวบรวม
ข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของสายงาน  
รวมถงึความต้องการระดบับคุลากรเพ่ือน�ามาใช้วเิคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอืน่ๆ 
อาท ิกรอบสมรรถนะ ความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏบิตักิาร
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการ
พฒันาบคุลากรของธนาคารอย่างครอบคลมุครบทกุมติอินัจ�าเปนต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ซ่ึงเปนการเสริมสร้างทักษะการท�างาน 

ให้กับพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน
อย่างรุนแรง และการให้ความรูใ้หม่กบัพนกังานท่ีมีการเปลีย่นต�าแหน่งงาน 
(Upski l l-Reski l l) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย ่างม ี
ประสิทธภิาพและประสทิธผิลอย่างยัง่ยนื โดยในปี 2562 ธนาคารยังมุง่เน้น 
การพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการ	Strengthen	Foundation 
ธนาคารให้ความส�าคัญในเรื่องการสร้างทักษะพื้นฐานท่ีจ�าเปน

ต่อการท�างาน โดยครอบคลุมถึงทักษะท่ีจ�าเปนต่อการปฏิบัติในหน้าที่ 
ทักษะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการท�างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต่อองค์กรอย่างยัง่ยนื รวมไปถงึเรือ่งต่างๆ ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิของ
ธนาคาร จากนโยบายทีมุ่ง่สูก่ารสร้างวฒันธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ 
(Zero Tolerance) ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการก�าหนดอัตลักษณ์ 
และสร้างพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ เพ่ือให้ความรูแ้ละแนวทางในการก�าหนด
แผนงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อใช้เปนต้นแบบ  
แนวทางในการบริหารงาน และการปฎิบัติงานของหน่วยงาน หลักสูตร 
Market Conduct ที่มุ่งเน้นให้ความรู้พนักงานในเรื่องการก�ากับดูแล 
การให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเปนธรรม ซึง่เปนไปตามสทิธขิัน้พืน้ฐานของลกูค้า
ผู้มาใช้บริการทางการเงิน นอกเหนือจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานแล้ว ในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารยังได้ให้ความส�าคัญกับ 
การให้ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9)  
เนื่องจากรูปแบบการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของธนาคาร อาทิ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน TFRS 9 ส�าหรับผู้บริหาร และหลักสูตรความรู้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 เปนต้น 
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ด้าน	Leadership 
ธนาคารส่งเสรมิทักษะของผู้บรหิารให้มคีวามพร้อมและยกระดบั 

Performance ของพนกังาน ซึง่จากการวิเคราะห์ Management Competency  
ในปี 2562 ธนาคารเน้นการสร้าง Inspiration, Strategic Orientation 
และ Coaching Culture โดยจัดหลักสูตรให้กับผู้บริหารของธนาคาร 
ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกโดยสถาบันระดับโลกที่มี ช่ือเสียง  
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 
เปนต้น

ด้านการ	Upskill-Reskill	
ธนาคารก�าหนดทักษะที่จ�าเปนต่อการพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเปน 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 
เปนต้น นอกจากน้ี ธนาคารยังเตรียมพร้อมพนักงานให้พร้อมส�าหรับ 
การมุ่งไปสู่ Digital Banking อาทิ หลักสูตร How to be a Successful 
Migrator เพือ่เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบั Application ต่างๆ ของธนาคาร
ให้สามารถแนะน�าลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ Application Next ของ
ธนาคาร โครงการ Super Hero Program ส�าหรับ ISM CRM ทีม่คีณุสมบตัิ
ตามที่ก�าหนด โดยได้รับพัฒนาทักษะเพื่อโอนย้ายเปลี่ยนต�าแหน่ง 
ไปรองรับกลุ่ม 5 ecosystem

ด้าน	Future	Banking
จากกระแสเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรนุแรงในยุคปัจจุบนั 

ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ�าเปนต่อการเปน Future Banking โดยพัฒนา
ทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill ที่
จ�าเปนต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆ ให้กบัองค์กรได้ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
หลากหลายกลุม่ในยคุดจิทิลัได้มากขึน้ ซึง่รวมถงึกลุม่ 5 Ecosystem ด้วย 
และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้ตามกระแสการเปลีย่นแปลง ธนาคาร
ได้ให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Agile Way of Working ควบคู่ไปกับเรื่อง 
Design Thinking เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน 
โดยธนาคารได้จัดหลักสูตร Hackathon for Compliance Innovation 
and Mindset ให้แก่พนักงานที่ได้รับคัดเลือกจากสายงาน ร่วมกันระดม
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานบนพื้นฐานของหลัก 
Market Conduct ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้จริงในการท�างานได้ 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัมุง่สร้างความตระหนักรูแ้ละความรูใ้นด้าน Cyber 
Security หรือการรักษาความปลอดภัยและความเปนส่วนตัวของข้อมูล
ลูกค้าให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของจ�านวนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล และให้ลูกค้าสามารถ 
ใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยธนาคารได้เพิ่ม
การอบรมในหลกัสตูรทีส่ร้างความตระหนกัรูแ้ละความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้กับพนักงานภายในธนาคาร
ทุกระดับต้ังแต่ระดับกรรมการธนาคารไปจนถึงระดับพนักงาน ผ่าน 
ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) แบบ Classroom และอีเมล 
ในปี 2562 ธนาคารได้รเิริม่โครงการ Data Protection Assessment (DPA) 
โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ (DPA Champion) มารับความรู้
ในเรื่องการป้องกันข้อมูลท่ีส�าคัญของธนาคาร และน�าไปเผยแพร่ต่อ
ภายในธนาคาร ควบคูไ่ปกบัการให้ความรูใ้นเรือ่ง พรบ. ข้อมลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถใน 
ด้านไอที เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และที่ก�าลังจะมา
ในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing และ เทคโนโลยี Mobile 
อาทิ หลักสูตร CompTIA Project+ หลักสูตร CommpTIA Advanced 
Security Practitioner+ (CASP+) หลกัสตูร ATDD with Robot Framework 

ธนาคารมองเหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
อย่างย่ังยืน จึงถือว่าพนักงานทุกคนในธนาคารเปนสินทรัพย์อันมีค่า 
ท่ีธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้ มีพนักงานจ�านวนมากท่ีท�างาน 
ให้กับธนาคารมาอย่างยาวนาน ส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ  
ความเชีย่วชาญ ในเรื่องเฉพาะเจาะจงของธนาคาร ท่ีสามารถถ่ายทอด 
ให้กับพนักงานคนอื่นๆ ภายในธนาคาร ผ่านช่องทาง KM, KM Agent,  
Knowledge Sharing จากผูเ้กษยีณ เพือ่ให้เกดิความรูแ้ละข้อแนะน�าดีๆ   
ท่ีเปนประโยชน์ต่อการท�างาน จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้ 
ธนาคารจึงจัดโครงการ Train the Trainer ขึ้น เพื่อพัฒนาวิทยากร 
ภายในองค์กรให้เปนวิทยากรที่มีความเปนมืออาชีพ มีทั้งความรู้และ 
ทักษะ ท่ีจ�าเปนต่อการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัเพ่ือนพนกังาน ซึง่ในปี 2562 
ธนาคารมีหลักสูตร Train the Trainer หลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร 
การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ หลักสูตร 
Situational Leadership หลักสูตร Crucial Conversation หลักสูตร  
The 7 Habits of Highly Effective People
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นอกจากนี ้ธนาคารยังมุ่งเน้นให้พนกังานมกีารพัฒนาด้วยตนเอง  
(Self-Learning) โดยให้ความรูผ่้านช่องทาง Knowledge Management 
และ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Learning) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
โดยในปี 2562 ธนาคารได้เพิ่มจ�านวนหลักสูตรในช่องทาง E-Learning 
เพือ่ให้พนกังานสามารถเรียนรู้ได้มากขึน้ โดยเฉพาะหลกัสตูรทีเ่ปนสมรรถนะ
หลักของธนาคาร อาทิ หลักสูตรการใช้งาน Google Application: 
Google Drive หลักสูตรการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 
หลักสูตรการใช้งานระบบ Procure to Pay (Phase 1) หลักสูตร Cyber 
Security เปนต้น ทัง้นี ้ธนาคารเน้นพฒันาบคุลากรให้สามารถสร้างเนือ้หา 
(Content Creator) ส�าหรับหลักสูตรผ่าน Digital Learning อีกด้วย 

 โดยในปี 2562 ธนาคารมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการเรียนรู ้ 
ในหลายรปูแบบ รวมท้ังสิน้ 758 หลักสตูร 1,803 รุน่ ผ่านการอบรมทัง้สิน้ 

21,163 คน ระยะเวลาการอบรมคดิเปน 87.68 ชัว่โมง/คน/ปี นอกจากนี้ 
ธนาคารยังค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการก�าหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
มกีารด�าเนนิโครงการต่างๆ เกีย่วกบัสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ และยังมี
การให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมผ่านหลกัสตูรต่างๆ เช่น หลกัสตูรกรงุไทย
รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยายด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ อาทิ 
ป่าชายเลน ปะการงั พร้อมลงมอืปฏบิตัปิลกูป่าชายเลนและปลกูปะการงั 
ณ ป่าชายเลนอ�าเภอคลองโคน และชายหาดดงตาล อ�าเภอสัตหีบ  
มีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการทั้งสิ้น 2,256 คน อีกท้ังยังมีการให้ความรู ้
ด้านอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผ่านหลกัสตูร “เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร” และ 
หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” จ�านวนทั้งสิ้น 26 รุ่น 1,347 คน
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รายงานของคณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบรหิารตัง้ขึน้โดยมตขิองคณะกรรมการธนาคาร เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร ปัจจบุนัคณะกรรมการบรหิาร 

ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการบริหาร
3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการบริหาร
4. นายผยง ศรีวณิช กรรมการบริหาร
 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 49 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมถึง 

มีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การพิจารณากล่ันกรองและอนุมัติสินเชื่อ/ปรบัปรุงหน้ี
คณะกรรมการบริหาร พิจารณา (1) อนุมัติสินเชื่อ จ�านวน 224 ราย และกลั่นกรองเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ จ�านวน  

188 ราย (2) อนุมัติปรับปรุงหนี้ จ�านวน 15 ราย และกลั่นกรองเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ จ�านวน 4 ราย (3) อนุมัติ 
ด้านนโยบาย จ�านวน 63 เร่ือง และกล่ันกรองเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตั ิจ�านวน 92 เรือ่ง และ (4) รบัทราบรายงานต่าง ๆ เช่น  
รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือ รายงานความคืบหน้าการติดตามผลการด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายงานการลงทุน 
ในตราสารทุน/ตราสารหนี้ เป็นต้น รวมจ�านวน 116 เรื่อง 

การพิจารณาแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกิจ 
คณะกรรมการบรหิารได้ให้ความส�าคญักบัการพิจารณากลัน่กรองแผนยทุธศาสตร์/แผนธรุกจิประจ�าปี นโยบายและแผนกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ 

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่จะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือท้ังหมดให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ม ี
ความสอดคล้องกนัอย่างชดัเจนและมุ่งเน้นทีจ่ะสร้างการเตบิโตของกลุม่ธนาคาร รวมถงึการทบทวนแผนบรหิารเงนิกองทนุและกลยทุธ์ในการบรหิาร 
เงินกองทุนของธนาคาร ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา 

การติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารและบรษัิทในเครอื
คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวช้ีวัดและธนาคารคู่เทียบ การลงทุนในตราสารทุน/ 

ตราสารหนี้ของธนาคาร และได้ให้ความส�าคัญกับการติดตามให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ได้สั่งการไป รวมถึงผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม�่าเสมอ

 
การมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการ

คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้องค์กรบรรลุ 
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างเช่น 

• วิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างช�าระ (Non Performing Loans) ทบทวนยุทธศาสตร์การให้สินเชื่อ และหาแนวทางแก้ไขหนี้ค้างช�าระ โดยมุ่ง 
ประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ค้างช�าระและป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช�าระ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด้านสินเชื่อให้มี 
ความรัดกุมยิ่งขึ้น

• ให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดในกระบวนการน�าเสนอข้อมูลส�าหรับการพิจารณาสินเช่ือและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้การพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพและรัดกุม โดยให้จัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้มีความกระชับเท่าที่จ�าเป็น ในขณะที่ยังครอบคลุม 
ประเดน็ส�าคญัเพยีงพอทีใ่ช้ในการพจิารณา เน้นหวัข้อการวเิคราะห์ท่ีส�าคญัท้ังด้าน Character ของลกูค้า ความสามารถในการช�าระหนี ้ความแขง็แกร่ง 
ของแหล่งเงินทุน ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน รวมถึงคุณภาพของหลักประกันและเงื่อนไขการควบคุมความเสี่ยง ท่ีเป็นข้อสรุปของฝ่ายจัดการ  
ตลอดจนบทสรุปของประเด็นส�าคัญ ทั้งด้านธุรกิจ และด้านกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขในการอนุมัติ และ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดย่อย 
ระดบัฝ่ายจดัการ ตลอดจนก�าชบัให้ต้องใช้ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏบิตังิาน ต้องมกีารวเิคราะห์ข้อมลูลกูค้า ข้อมลูงบการเงนิตามมาตรฐาน  
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางธุรกิจ และข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ 

• ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านสินเชื่อ เช่น
- ก�าหนดแนวทางด�าเนินการ Best Practice ด้านการออก L/G และ L/G Consortium การบริหารจัดการการก�าหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุม 

ความเสี่ยง ตลอดจนอ�านาจอนุมัติที่เหมาะสมและชัดเจน
- การทบทวนระเบยีบปฏบัิตงิานด้านสนิเช่ือเพือ่ให้ครอบคลมุและรองรบักระบวนการปฏบัิตงิานด้านสนิเชือ่ท้ังกระบวนการ รวมถงึระเบยีบ 

ที่เกี่ยวข้องกับ Surveyor ให้มีความรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากสต็อกสินค้าที่เป็นหลักประกันสูญหาย
- การประเมินความสอดคล้องระหว่าง Log Book การเคลื่อนไหวของสินค้ากับการตรวจสอบปริมาณสต็อกสินค้าเป็นประจ�าสม�่าเสมอ  

รวมถงึการก�าหนดแนววธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการความเสีย่งให้มคีวามรดักมุมากยิง่ขึน้ เพือ่ควบคมุความเสีย่งของธนาคาร รวมถงึก�าหนดแนวทาง 
ด�าเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีที่สต็อกสินค้าเกิดความเสียหาย
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- การทบทวนระเบยีบปฏบิตังิานการจ�านองหลกัทรพัย์เป็นประกนั ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร รวมถงึความถกูต้อง 
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ก�าหนดไว้

- นโยบายในการตรวจสอบประวตัทิางการเงนิ โดยให้มกีารตรวจสอบประวตัทิางการเงนิอย่างเคร่งครดัทกุรายรวมถงึหน่วยงานรฐัวสิาหกจิด้วย
- แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับธุรกิจโรงรับจ�าน�า โดยให้ปรับ Product Program ที่มีอยู่และเร่งจัดท�าระเบียบปฏิบัติงานส�าหรับ 

การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ธุรกิจโรงรับจ�าน�าหรือธุรกิจคล้ายคลึง ให้มีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน ซ่ึงต้องเป็นเงื่อนไขท่ีสามารถควบคุมการเบิกใช ้
วงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงของธนาคารได้อย่างชัดเจน เพื่อก�าหนดเป็นมาตรการปฏิบัติงานของธนาคารโดยเร็ว

- แนวทางการบริหารจัดการกรณีรับหุ้นมาเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร โดยฝ่ายจัดการจะต้องหาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมใน 
การบงัคบัหลกัประกนัหุน้ การก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นกรอบมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่ให้กระบวนการในการบังคบัหลกัประกันของธนาคารเป็นไปด้วย 
ความรวดเร็วและเป็นผลส�าเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับจ�าน�าหุ้นให้เสร็จโดยเร็ว ส�าหรับกรณีสินเช่ือที่มี  
Listed Stocks เป็นหลกัประกัน จะต้องสามารถ Liquidate ได้แบบหุน้ทีจ่ด Margin Loan ของบรษัิทหลกัทรพัย์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของธนาคาร โดยให้ 
ฝ่ายจัดการเร่งปรับกระบวนการด�าเนินการภายในและสัญญาสินเชื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยค�านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับของทางการเป็นส�าคัญ

- ก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติผู้ร่วมทุน (Partner) ของลูกค้าธนาคาร ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของ Partner เพื่อเป็นกรอบ 
มาตรฐานในการพิจารณา Partner ที่เข้าเกณฑ์สนับสนุนสินเชื่ออย่างเหมาะสม โดยในการพิจารณา ต้องมีข้อมูลประวัติความเป็นมาและฐานะทาง 
การเงินของ Partner ที่ถูกต้องครบถ้วน ที่แสดงสถานะ ความแข็งแกร่งเพียงพอสามารถสนับสนุนการช�าระคืนหนี้แก่ธนาคารได้ 

• ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของธนาคาร และด้านธุรกรรมอนุพันธ์ เช่น
- การเข้าลงทุนใน Perpetual Bond มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) สูงกว่า Plain Vanilla Senior Bond ทั่วไป จึงมี 

นโยบายให้วงเงินเพื่อการลงทุนในหุ้นกู้ Perpetual Bond อยู่ในความรับผิดชอบของสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
- การบริหารจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ (Senior Debenture) ต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมครบถ้วน 

ทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Credit Risk, Interest Rate Risk และ Market Risk ให้ต้องมีความเหมาะสม รวมถึงมีการก�าหนดหลักเกฑ์และ 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

- การทบทวนระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก�าหนดวงเงิน Derivatives และการควบคุม Tenor Limit เพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุม  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• ให้มีการจดัท�า Lesson Learned เพือ่พัฒนาทกัษะองค์ความรูใ้ห้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ โดยการน�ารปูแบบ/ลักษณะของกรณคีวามเสยีหายหรือ 
ข้อบกพร่องอนัเกดิจากการปฏบิตังิานมาเป็นบทเรยีน ควรให้ผูเ้กีย่วข้อง เช่น ผูต้รวจพบหรอืปรับปรงุแก้ไขสนิเช่ือนัน้ เป็นผูถ่้ายทอดให้ผู้บรหิารระดับสงู 
ได้รับฟังและจัดท�าเป็นวีดิทัศน์เพ่ือสื่อสารให้กับพนักงานท่ัวท้ังธนาคารได้ทราบ ศึกษาท�าความเข้าใจและพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางด�าเนินการที ่
เป็น Lesson Learned อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

• มอบนโยบายด้าน Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพื่อสนับสนุนแผนการด�าเนินงานด้าน Market Conduct ใน 
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และน�าไปสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นการปลูก 
จติส�านกึพนกังาน ร่วมสร้างวฒันธรรมไม่ทนต่อการทจุรติทัว่ท้ังองค์กรของธนาคาร เพือ่ให้พนกังานมีความยึดม่ันต่อการปฏบัิตงิานด้วยความถกูต้อง  
ทั้งนี้ มีการก�าหนดแนวทางในการตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท�าผิด และสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานแบบ  
Three Lines of Defense ให้มีประสิทธิภาพ

• ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน เช่น
- การปรับกระบวนการภายในองค์กรเป็น Digitization เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น โครงการ Krungthai Next,  

การพฒันารปูแบบสาขาให้เหมาะสมกบัแนวโน้มพฤตกิรรมลกูค้า โดยให้มโีครงการ Workforce Rationalization เพือ่ปรบัอตัราก�าลงัให้เหมาะสมกบั  
Digital Branch และ Semi-digital Branch 

- การน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการลูกค้าในสาขา เช่น Face Recognition และ Biometrics ส�าหรับ Retail on-boarding,  
Credit on-boarding, Wealth on-boarding, Queue System และ Digital Signage เป็นต้น เพือ่ให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึบรกิารของธนาคารได้อย่าง 
ทัว่ถึงและรวดเร็ว

- การน�าเทคโนโลยีเข้ามาด�าเนินงานในองค์กร เช่น Blockchain, Artificial intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process  
Automation (RPA) เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการท�างาน 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�ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน โดยมีผู้บริหารสายงานก�ากับ 
กฎเกณฑ์และกฎหมาย ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารกลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ ท�าหน้าที่เป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง  
โดยในปี 2562 คณะกรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ได้มกีารประชมุทัง้สิน้ 10 ครัง้ และมกีารรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการธนาคาร 
เป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุปผลงานส�าคัญได้ดังนี้

1.  พิจารณารายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�าปี 2561
คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อหาและเห็นชอบรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�าปี 2561  

ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและน�าส่งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ยกระดบัการก�ากับดแูลให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ในปีถดัไป เช่น เพิม่เติมเกีย่วกบัการก�าหนดมาตรการ 
ลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.  พจิารณาแผน สอบทาน และตดิตามผลการด�าเนินการตามแผนการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) 
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการก�าหนดระดับความเสี่ยงตาม Risk Matrix เพื่อจัดท�า 
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�าปี 2562 โดยก�าหนด Compliance Risk ให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย/ยทุธศาสตร์ของธนาคารและตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจบุนัทีธ่นาคารได้รบัผลกระทบกบัเรือ่งความไว้วางใจจากสาธารณชน (Public Trust)  
รวมถงึช่วยสร้างระบบเพ่ือลดปัญหาการกระท�าความผิดซ�า้ซากเป็นประจ�า อีกทัง้ได้ตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนการบรหิารความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�าปี 2562 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการด�าเนินการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการ 
แก้ไขปัญหาและปรบัปรงุกระบวนการท�างาน (Process Improvement) ให้สะท้อนการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์เพือ่สร้าง  
Compliance Culture โดยให้ความส�าคัญกับเรื่อง Market Conduct ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.  พิจารณาระเบียบ และติดตามผลการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หมวด 20)
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและให้ค�าแนะน�าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการร่างระเบียบการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ (หมวด 20) ตั้งแต่ค�านิยาม กระบวนการท�างาน จนถึงการก�าหนดกรอบเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อีกทั้งได้ติดตามการด�าเนินการตามระเบียบฯ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให ้
ข้อเสนอแนะในการติดตามความคืบหน้าจนกว่าเรื่องจะสิ้นสุดกระบวนการทางวินัย และ/หรือ อาญา เพื่อให้ด�าเนินการได้ตามกรอบเวลาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4.  พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการฯ พิจารณาการบริหารจัดการน�าเสนอวาระต่อคณะกรรมการธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมถึง 

การเพิ่มระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาหรือหารือในเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ระดับนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
(Transformation) ของธนาคารและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการน�าเสนอที่จะปรับปรุงให้สามารถลดระยะเวลาลงได้  
จะไม่ลดคุณภาพและการจัดการความเสี่ยงของการพิจารณาวาระของคณะกรรมการธนาคาร

5.  ทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance  
Unit Charter) และกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Committee Charter)

คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาของนโยบายฯ และกฎบตัรฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.) และโครงสร้างองค์กรของธนาคารในปัจจุบัน รวมถึงปรับให้ถ้อยค�าในกฎบัตรฯ สอดคล้องกับถ้อยค�าของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน  
และสอดคล้องกับนโยบายฉบับต่างๆ ของธนาคาร



รายงานประจ�าปี 2562

112

6.  ทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี 
อานุภาพท�าลายล้างสูง ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแก้ไขถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมี่อานภุาพท�าลายล้างสงู พ.ศ. 2559 รวมทัง้ 
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับ 
การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

 
7. สอบทานและติดตามรายงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ของสาขาต่างประเทศ  
8 สาขาและ 1 ส�านักงานผู้แทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ส�าคัญและป้องกันมิให้เกิดกรณีการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกปรับจากหน่วยงานทางการ รวมถึงเพื่อทราบทิศทางการ 
ขับเคลื่อนการก�ากับสาขาต่างประเทศ ข้อไหนควรพิจารณาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน เพื่อช่วยยกระดับ Compliance และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด

8.  สอบทานและติดตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมี 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงที่ตรวจพบการกระท�าความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าความผิดซ�้าซาก และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ 
ธนาคาร

9. มอบนโยบาย ก�ากับดูแล และติดตามการด�าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion และโครงการ Compliance Change 
Maker (CCM) ซึ่งเป็นเสาหลักของกรุงไทยคุณธรรม

คณะกรรมการฯ ร่วมเป็นกรรมการนโยบายและก�ากับโครงการ Compliance Change Maker (CCM) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีต่อยอดจาก 
โครงการ Krungthai Compliance Champion โดยได้ก�ากับดูแล ผลักดัน ให้ค�าแนะน�า และติดตามการด�าเนินโครงการ Krungthai Compliance  
Champion และโครงการ Compliance Change Maker (CCM) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง 
ความตระหนกัรบัรูไ้ปสูส่าธารณชน ทัง้นี ้ได้ให้ข้อแนะน�าการประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม (Collaboration) จากพนกังานทุกภาคส่วน  
ร่วมกันปรับ Mindset พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างจริงจัง ด้วยการระเบิดจากข้างใน ผ่านเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon 

10. มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้
10.1  เรื่องคุณธรรม (Integrity) ต้องเริ่มจากสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายเป็นสายงานหลักก่อน ดังนั้น แผนการปฏิบัติงานต้อง 

สะท้อนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจัดการประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยงสูงให้หมดไป เช่น การผสมผสาน  
(Combination) จัดการความเสี่ยงที่เป็นแผนงานเชิงป้องกัน/การติดตามสอบทาน และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
ซึ่งควรเพิ่มการด�าเนินการเชิงรุก เพื่อสร้าง Compliance Culture ให้เกิดทั่วองค์กร

10.2  แนวทางและข้อเสนอแนะส�าหรับการเตรียมความพร้อม เรื่อง การปรับแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการพนักงาน หมวด 1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน บท 7 วินัยและโทษทางวินัย  
และบท 8 การกันเป็นพยาน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your  
Customer: KYC) ส�าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเพื่อรองรับก่อนมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน  
และครอบคลุมทุกประเด็น 

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 3 คนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งหมด 4 คน โดยมี 
ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานของ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกไตรมาส 

คณะกรรมการก�ากับดแูลความเสีย่งให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลตามแนวทางของหน่วยงานก�ากบั และแนวทางพงึปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล (COSO)  
เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม/เพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเส่ียงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร ความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ 
แนวปฏิบัติที่เป็นสากลและให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน

2. ก�าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร ประกอบด้วย  Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance และจดัท�ารายงาน 
Risk Management Dashboard โดยค�านึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ SEPA และ 
Basel 

3. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายท่ีก�าหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวัง 
สถานการณ์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร ภาวะการแข่งขัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ 
กฎข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร

4. พฒันาเครือ่งมอืและปรบัปรงุกระบวนการบรหิารสนิเชือ่ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งและลด NPL พร้อมทัง้เฝ้าระวังและตดิตามพอร์ตสนิเชือ่และ  
NPL ของธนาคารอย่างใกล้ชิด 

5. กล่ันกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าแผนยุทธศาสตร์และ  
Key Initiatives ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน 

6. ก�าหนดแผนแม่บทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศประจ�าปี (IT Master Plan) ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์และแผนธรุกจิของธนาคาร  
โดยค�านึงถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านธุรกิจ การพัฒนาระบบงานเชิงพื้นฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดความต้องการของลูกค้า 
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ ดังนี้

6.1  ด้าน Future Banking เป็นการน�าเทคโนโลยใีหม่มาพฒันากระบวนการท�างานและการให้บรกิารแก่ลกูค้า และสร้างโอกาสการเตบิโต 
ธรุกจิในอนาคตจาก Future Banking รวมถงึการจดัหาและพัฒนาระบบด้าน Cyber Security ให้แขง็แกร่งย่ิงขึน้ เพือ่รองรบัภยัคกุคาม 
ที่เกิดขึ้นใหม่

6.2  ด้าน Traditional Banking เป็นการพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑ์ของธนาคาร การปรบัรปูแบบสาขา และจดัหาอปุกรณ์ทดแทน เช่น  
การทดแทนเครือ่ง ATM ด้วยเครือ่ง RCM (Recycle Cash Machine) รวมถึงการปรบักระบวนการให้ Automated มากขึน้ เพือ่ 
เพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับความต้องการของลูกค้าตาม Digital Trend ที่เกิดขึ้น
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6.3  ด้าน Business Infrastructure เป็นการเสรมิสร้างโครงสร้างการท�างานและระบบ IT ของธนาคาร เพือ่รองรบักระบวนการท�างานภายใน 
ธนาคาร อาท ิการปรบัปรุงระบบบริหารจดัการข้อมลู การยกระดบักระบวนการสนิเช่ือให้เป็นรปูแบบ Straight Through Process เพือ่ 
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจของธนาคารและการไปสู่ Future Banking

6.4  ด้าน IT Infrastructure เป็นการจดัหาและทดแทนอปุกรณ์ IT และระบบเดมิทีห่มดอายุหรอืล้าสมยั เพือ่ให้ระบบโดยรวมมเีสถยีรภาพ 
และธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจเป็นปกติและต่อเนื่องอย่างทัดเทียมกับคู่แข่งขัน

6.5  ด้าน Personnel เป็นการจัดหาบุคลากรด้าน IT เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการต่างๆ และการ Upskill & Reskill บุคลากรให้สามารถ 
ท�างานภายใต้ยทุธศาสตร์ Future Banking รวมถงึการยกระดบั Awareness และความรูด้้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บคุลากรทกุระดบั 
ในด้าน Digital Banking และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 

ธนาคารให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการดแูลความเสีย่ง 
ดงักล่าวและติดตามผลความคืบหน้าแผนการด�าเนินการด้าน Security เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย และยังค�านึงถึงเรื่อง Availability เพื่อให ้
ระบบงานมีความพร้อมใช้งาน และ Capacity รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามระบบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถให้บริการลูกค้าได้ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรื่อง Integrity เพื่อให้ระบบงานและข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญของธนาคารด้วย  
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญอย่างมากเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security และ Data Privacy โดยติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

7. ก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินการตามประเด็นสั่งการและข้อสังเกตของ ธปท. และหน่วยงานก�ากับอื่น ได้แก่ ปปง. และ ก.ล.ต.  
อย่างใกล้ชิด โดยเร่งรัดการด�าเนินการ และก�าหนดระยะเวลาส�าเร็จของงานท่ีชัดเจน 

8. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับ 
แบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคมุ ตดิตามและประเมนิความเส่ียงของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิให้มปีระสทิธภิาพและอยูใ่น 
ระดับที่ยอมรับได้

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
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1.	 ภาพรวมการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
	 1.1	 แนวทางการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร

นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท�ำให้เกิดกำร
พลิกโลก (Disruptive Technology) อย่ำงรุนแรงและรวดเร็ว ท้ังด้ำน
เศรษฐกจิ สงัคม และกำรแข่งขนัทำงธรุกจิ อกีทัง้มคีวำมเสีย่งท่ีเกดิขึน้ใหม่  
โดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ (Cyber Risk) ธุรกิจธนำคำรจึงต้อง 
ปรับตัวให้สอดคล้องกับ Digital Trend ดังกล่ำว ซ่ึงกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งเป็นปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะช่วยป้องกนั รกัษำ และส่งเสรมิให้ธนำคำร 
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และกำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภำพจะสะท้อนถึงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มีจริยธรรมในกำร 
ด�ำเนินธุรกิจ และมีควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ อันเป็นรำกฐำน 
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธนำคำรเติบโตได้อย่ำงมั่นคง

ธนำคำรเป็นสถำบันกำรเงินชั้นน�ำขนำดใหญ่ของประเทศ ซ่ึง 
ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยธนำคำรได้น�ำแนวทำงของ  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission (COSO) และ State Enterprise Performance Appraisal  
(SEPA) ซึง่เป็นกรอบโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรเชงิบรูณำกำร 
ตำมหลักสำกล โดยมีหลักกำรส�ำคัญ คือ กำรเช่ือมโยงกระบวนกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับแผนกลยุทธ์ และโอกำสทำงธุรกิจของธนำคำร  
เพื่อบูรณำกำรกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  
ซึ่งธนำคำรได้ก�ำหนดโครงสร้ำง นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุมกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ 
ตำมกรอบข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยธนำคำรได้จดัท�ำ 
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ที่มี
ผลกระทบต่อธนำคำรทัง้ทำงบวกและทำงลบ ก�ำหนดดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง  
(Key Risk Indicators: KRI) ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  
ระดับควำมเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง  
และสำเหตุของควำมเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตำมผลกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีธ่นำคำรยอมรบัได้และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที ่
ก�ำหนด ทั้งยังสำมำรถระบุถึงสำเหตุของควำมเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อหำ 
มำตรกำรจัดกำรและแนวทำงกำรป้องกันก่อนที่จะเกิดควำมเสียหำย 
ต่อรำยได้และเงินกองทุนของธนำคำร โดยสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
ท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำกบั ดแูล ตดิตำม ประเมนิผล และรำยงำนผลกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
และคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกน้ี ธนำคำรได้ให ้
ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ (Cyber Risk) และ 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยมีกำรติดตำม 
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวและเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ
ด�ำเนนิธรุกิจได้อย่ำงต่อเนือ่งและปลอดภยั ซึง่แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
ของธนำคำรจะท�ำให้ธนำคำรสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ 
เป้ำหมำย ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กบัธนำคำร ผูถ้อืหุ้น ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้เสียตำ่งๆ ได้อย่ำงยั่งยืน 

ธนำคำรได้ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับตระหนักถึงกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) อย่ำงต่อเน่ือง โดยมี 
กำรสื่อสำรและจัดให้มีกำรฝึกอบรม และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงแก่บุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง  
และพนักงำนในทุกหน่วยงำนของธนำคำร เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับ 

ตระหนกัถงึควำมส�ำคญั มคีวำมเข้ำใจ ตลอดจนมส่ีวนร่วมควำมรบัผดิชอบ 
ต่อกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร  
ซึ่งจะสนับสนุนให ้หน ่วยงำนสำมำรถบรรลุเป ้ำหมำยได ้อย ่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ท้ังยังมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล 
และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่จะช่วยให้ธนำคำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและ 
ยั่งยืนต่อไป

	 1.2	 	แนวทางการก�ากับดูแลความเส่ียงของกลุ่มธรุกิจการเงนิ	 
(Consolidated Supervision) 
ธนำคำรมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินรวม 17 บริษัท  

ประกอบด้วย 4 กลุม่ คอื กลุม่บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัสนิเชือ่  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนงำนของธนำคำร  
โดยธนำคำรได้ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ของกลุ ่มธุรกิจทำงกำรเงินท่ีสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับ 
ดแูลกลุม่ธรุกจิทำงกำรเงนิของธนำคำรแห่งประเทศไทย และในแนวทำง 
เดียวกันกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร นอกจำกนี้ ธนำคำร 
ก�ำหนดให้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทำงกำรเงนิ รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงของกลุ ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
อย่ำงสม�ำ่เสมอหรอืเมือ่มกีำรเปล่ียนแปลงทีม่นียัส�ำคญั โดยมกีำรตดิตำม
ผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของแต่ละบริษัทอยำ่งใกล้ชิด

ธนำคำรสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  
มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญตำมเกณฑ์ 
กำรประเมนิควำมเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy  
Assessment Process: ICAAP) ได้แก่ ด้ำนกลยทุธ์ ด้ำนเครดติ ด้ำนตลำด  
ด้ำนสภำพคล่อง ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนช่ือเสียง และด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมและให้ควำมรู ้แก่บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังก�ำกับดูแลให้มีกำรก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง (KRI) เพ่ือเป็น
เครือ่งมอืในกำรประเมนิควำมเสีย่ง และรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงของกลุ ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
และคณะกรรมกำรธนำคำร ท�ำให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ 
ทำงกำรเงินมีกำรพัฒนำเป็นล�ำดับ

	 1.3	 โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
ธนำคำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้สำมำรถสนับสนุนกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีกระบวนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีกำรแบ่งหน้ำที่และ 
ควำมรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนและสำยกำรรำยงำนไว้อย่ำงชดัเจน  
ส�ำหรับโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร ประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรระดบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ได้แก่ คณะกรรมกำร 
ธนำคำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ 
คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่ง นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรธนำคำรได้ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นอีกหลำยชุดที่ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง  
เพื่อท�ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ของธนำคำร ได้แก่  
คณะกรรมกำรจัดกำร คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน  
คณะกรรมกำรสนิเชือ่ คณะกรรมกำรกลัน่กรองสนิเชือ่ และคณะกรรมกำร 
นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรำยละเอียดของคณะกรรมกำร 
แต่ละชุดจะแสดงในหัวข้อโครงสร้ำงกำรจัดกำร หนำ้ 82-92 และหัวข้อ 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร หน้ำ 135
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2.	 ความเส่ียงและมาตรการบรหิารความเส่ียง
	 2.1	 ความเส่ียงด้านเครดิต	(Credit	Risk)

เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกคู่สัญญำ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมที่ได้ตกลงและระบุไว้ในสัญญำ รวมถึงกำรที่คู่ค้ำ 
ของธนำคำรถกูปรบัลดอนัดบัควำมเส่ียง ซึง่อำจจะส่งผลกระทบต่อรำยได้  
และกำรด�ำรงเงินกองทุนของธนำคำร ซึ่งธนำคำรให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติ ทัง้ในระดบัลกูค้ำและระดบั portfolio  
โดยระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร ประกอบด้วย 
กระบวนกำรที่ส�ำคัญ คือ กำรระบุควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเสี่ยง  
กำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง และกำรรำยงำนควำมเสี่ยง

ธนำคำรยังคงมีกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยท�ำกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและ 
คูม่อืกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติ รวมถงึกำรพฒันำปรบัปรงุขัน้ตอน 
กระบวนกำรในกำรอนุมัติสินเชื่อผ่ำน Loan Factory และกำรก�ำหนด 
เกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรบัเงือ่นไขสนิเชือ่ต่ำงๆ เช่น กำรก�ำหนด Standard  
Credit Term and Condition ส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่  
เกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program ส�ำหรับลูกค้ำ 
รำยย่อยและลูกคำ้สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภำพใน 
กำรแข่งขันและกำรเตบิโตทำงธรุกจิควบคูก่บักำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
โดยรวมให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ดำ้นเครดิตจ�ำแนกตำมกลุ่มลูกค้ำมีดังนี้

• สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนำคำรมกีำรปรบัปรงุเกณฑ์กำรพจิำรณำสนิเชือ่เพ่ือท่ีอยู่อำศัย  

โดยขยำยฐำนลูกค ้ำในกลุ ่มบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์ชั้นน�ำ 
ของประเทศ ส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงให้สินเชื่อในกลุ่มลูกค้ำ 
จำกหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนที่มีข้อตกลงกับ 
ธนำคำร ส�ำหรับสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็กได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
พร้อมทั้งปรับปรุงเกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program 
ให้สอดคล้อง เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของธนำคำรที่จะขยำยสินเชื่อธุรกิจ 
ขนำดเล็กในปี 2562

• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนำคำรมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรประเมิน ควบคุม  

ติดตำม และรำยงำนสถำนะของ portfolio ในระดับรำยลูกค้ำ โดยกำร 
ออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อแจ ้งเตือนสัญญำณ 
ควำมเสีย่งล่วงหน้ำ ผ่ำนระบบงำน Early Warning System (EWS) เพิม่ขึน้  
โดยแยกเป็นกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง  
Size M (Early Warning System-EWS for SME-M) ส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจ 
ขนำดกลำง Size L (Early Warning System-EWS for SME-L) และ 
ส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ (Early Warning System-EWS for 
Wholesales)
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1. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลาง Size M: ระบบ EWS for SME-M จะท�ำกำรส่งสัญญำณ 
เพือ่แจ้งเตอืนพฤตกิรรมของลกูค้ำทีป่ระมวลผลมำจำกแบบจ�ำลองทำงสถติิ  
ประกอบกับกำรก�ำหนดขั้นตอนกำรพิจำรณำ (Workflow) ในกำรท�ำงำน 
ตำมระดับควำมเส่ียงที่เกิดข้ึนเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์กับกำรทบทวน 
ต่ออำยุวงเงินสินเช่ือโดยอัตโนมัติผ่ำนระบบงำน Credit Review (CR)  
และกำรแก้ไขกำรปรับปรุงคุณภำพหนี้ผ่ำนระบบงำน Turnaround  
System (TA) ท�ำให้ธนำคำรสำมำรถดูแลลูกค้ำสินเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มของ 
กำรเบกิใช้เงนิกูก้บัธนำคำรไปจนถงึกระบวนกำรตดิตำมดแูลลูกค้ำต่อเนือ่ง 
รำยวันจนครบก�ำหนดระยะเวลำของกำรต่ออำยุวงเงินสินเชื่อรำยป ี
อยำ่งครบวงจร โดยระบบงำน 3 ระบบ EWS, ระบบ CR และระบบ TA  
ท�ำงำนควบคูแ่ละสมัพนัธ์กนัตลอดเวลำในรปูแบบ End-to-end Process

2. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 
ขนาดกลาง Size L และลูกค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่: ระบบ EWS  
จะท�ำกำรส่งสัญญำณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้ำที่ประมวลผล 
มำจำกแบบจ�ำลองทำงสถติิประกอบกบักำรก�ำหนดขัน้ตอนกำรพจิำรณำ  
(Workflow) ในกำรท�ำงำนตำมระดับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเช่ือมโยง 
ควำมสัมพนัธ์กบักำรทบทวนต่ออำยุวงเงนิสนิเช่ือโดยอตัโนมัตผ่ิำนระบบ 
งำน Credit Review (CR) และมีกำรแจ้งเตือนเพื่อทบทวนกำรจัดอันดับ 
ควำมเสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่ำนระบบ EWS

ระบบงำน EWS ยังได้พัฒนำเพิ่มเติมฟังก์ชันกำรแจ้งเตือน 
และตดิตำมควำมเสีย่งของลกูค้ำเป็นรำยวนั อำท ิกำรแสดงประวตัริะดบั 
ควำมเสีย่งย้อนหลงั 12 เดอืนล่ำสดุ กำรพัฒนำรำยงำนจ�ำนวนวนัค้ำงช�ำระ 
แต่ละช่วงอำยุจ�ำแนกตำมหน่วยงำนสินเชื่อ เพื่อน�ำมำช่วยในกำร 
ติดตำมและควบคุมคุณภำพสินเช่ือ พัฒนำกำรแจ้งเตือนต่ออำยุและ 
ทบทวนสินเช่ือ รวมถึงกำรแจ้งเตือนทบทวนควำมเหมำะสมของอันดับ 
ควำมเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อได้ติดตำม 
ทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อได้ท�ำกำรทบทวนควำมเสี่ยงทุกดำ้น 
ของลูกคำ้ ทั้งดำ้นกำรเงิน สภำพคล่อง กำรด�ำเนินธุรกิจ กำรติดตำม 
ทบทวนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ งบกำรเงิน กำรใช้วงเงินและ 
เงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนำคำรก�ำหนดควำมถี่ในกำรทบทวนสินเช่ือตำม 
คุณภำพลูกหนี้ ทั้งนี้ หำกมีสัญญำณบ่งชี้ว่ำมีเหตุกำรณ์หรือปัจจัยเสี่ยง 
ที่เพิ่มขึ้น ได้ก�ำหนดให้ท�ำกำรทบทวนก่อนระยะเวลำที่ก�ำหนด ส่งผลให้ 
กระบวนกำรติดตำมลูกค้ำในกลุ่มดังกล่ำวมีกำรติดตำมและบริหำร 
จัดกำรควำมเสีย่ง (Risk) ได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นปัจจบุนั และธนำคำร 
ยังสำมำรถเพิ่มโอกำส (Opportunity) ในกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
ที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำได้ และยังช่วยให้กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติ 
ตำมนโยบำยสนิเชือ่สำมำรถท�ำได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ เนือ่งจำกมข้ีอมลู 
กำรติดตำมแสดงผ่ำนระบบงำน

ส�ำหรับลูกคำ้สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง Size L และลูกค้ำสินเชื่อ 
ธุรกิจขนำดใหญ่ ธนำคำรยังได้จัดให้มีกระบวนกำรจัดอันดับควำมเสี่ยง  
(Credit Rating) เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบกำรอนุมัติและกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงใช้ในกำรก�ำหนดรำคำ นอกจำกน้ี  
ยังได้จัดให้มีกระบวนกำรควบคุมและติดตำมระดับควำมเสี่ยงของ 
ลูกคำ้รำยใหญ่ (Single Lending Limit หรือ SLL) ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำร 
แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยกำรควบคุมและติดตำมปริมำณควำมเสี่ยง 
ด้ำนเครดิตของลูกค้ำรำยใหญ่ผ่ำนระบบงำน Credit Exposure  
Monitoring (CEM) ซึง่เป็นกำรตดิตำมทัง้ในระดบัรำยลกูค้ำ (Single Risk)  
รำยกลุ่มลูกค้ำ (SLL Counterparty Risk) รวมถึงรำยอุตสำหกรรม  

(Industry Risk) โดยประมวลผลควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ครอบคลุม 
ปริมำณธุรกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ กำรลงทุน ภำระผูกพัน  
และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่มีกับ 
กลุ่มธุรกิจกำรเงินของธนำคำรด้วย เพื่อสะท้อนปริมำณควำมเส่ียงด้ำน 
เครดิตที่มีกับธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ธนำคำรยังคงตระหนกัถงึกำรบรหิำรจัดกำรฐำนข้อมลูเชงิคณุภำพ 
และข้อมูลเชิงปริมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยได้พัฒนำต่อยอดระบบงำน 
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ท่ีท�ำกำรรวบรวม 
และจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบงำนฐำนข้อมูลต่ำงๆ อำทิ  
ข้อมลูกำรพจิำรณำอนมุตัสินิเชือ่ ข้อมลูพฤตกิรรมกำรช�ำระหนี ้และข้อมลู 
คุณภำพสินเชื่อ เป็นต้น ธนำคำรได้ใช้ฐำนข้อมูล Credit Risk Data Mart  
ในกำรพฒันำแบบจ�ำลองทำงสถติสิ�ำหรบักำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติ  
กำรประมวลผลกำรจัดระดับควำมเส่ียงของลูกค้ำเพื่อกำรติดตำม 
และทบทวนสินเช่ือ และใช้ในกำรบริหำรจัดกำรติดตำมคุณภำพสินเชื่อ 
เพื่อให้ธนำคำรรู ้และประเมินได้ว ่ำลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงควำม 
เสี่ยงด้ำนเครดิตอยำ่งไร โดยกำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนระบบงำน EWS  
end-to-end Process ทัง้นี ้กำรบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลูดงักล่ำวยงัรองรับ 
กำรพัฒนำแบบจ�ำลองควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำ 
ผลกำรด้อยค่ำจำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ซึ่งน�ำไปสู่กำรปฏิบัติตำม 
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่9 (TFRS9) เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  
หลักเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ: กำรด้อยค่ำ โดยกำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำ 
ของค่ำเผื่อผลขำดทุนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีต้องมีกำรประเมินกำร 
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเครดิต 

นอกจำกน้ี ธนำคำรยังพัฒนำรำยงำน Industry Direction  
หรือกำรแบ่งกลุ่มอุตสำหกรรมตำมระดับควำมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทำงใน 
กำรบริหำรจัดกำรพอร์ตสินเชื่อรำยอุตสำหกรรม รวมท้ังจัดให้มีกำร 
ทดสอบภำวะวกิฤต (Stress Test) เพือ่ประเมินผลกระทบท่ีมีต่อพอร์ตสินเชือ่  
และควำมเพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนกำรติดตำม/รำยงำนผล 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งเพือ่ควบคมุควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่ให้เป็นไปตำมแผน 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติ และเป็นไปตำมแนวนโยบำยกำรก�ำกับ 
ดูแลควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหน่วยงำน 
ก�ำกับต่ำงๆ

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ 
ธนำคำรมีนโยบำยดูแลควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของ 

กำรให้สนิเชือ่ กำรลงทุน ภำระผกูพนั หรอืธรุกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ำยกำรให้ 
สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละกลุม่ลกูหนี ้ตำมหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
ที่ทำงกำรก�ำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรก�ำหนดปริมำณกำรท�ำ 
ธุรกรรมสูงสุดส�ำหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมำณ 
กำรท�ำธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้มีกำร 
กระจำยควำมเสี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดกำรกระจุกตัวด้ำนเครดิตอย่ำง 
มีนัยส�ำคัญ โดยมีกำรติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิดและมีกำรทบทวน 
เป็นประจ�ำทุกปี

นอกจำกนี้ ธนำคำรดูแลควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำ 
โดยก�ำหนดวงเงินหรือเพดำนสูงสุดเพื่อควบคุมควำมเส่ียงในกำรท�ำ
ธุรกรรมระหว่ำงธนำคำรกับธนำคำรต่ำงประเทศ และธุรกรรมกำรให ้
สินเชื่อ ลงทุน และภำระผูกพัน ส�ำหรับลูกค้ำหรือคู่สัญญำที่มีภูมิล�ำเนำ 
อยู่ในประเทศต่ำงๆ และยังควบคุมควำมเสี่ยงโดยธนำคำรก�ำหนดให้มี 
กำรรำยงำนกำรใช้วงเงนิของหน่วยงำนต่ำงๆ ทกุสิน้เดอืน เพือ่ดแูลให้อยู ่
ภำยในกรอบวงเงินสงูสดุทีก่�ำหนดไว้ และธนำคำรยงัมกีระบวนกำรประเมนิ 
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ควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของประเทศคู่สัญญำ โดยใช้อันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 
จำกสถำบนัจัดอันดบัควำมน่ำเชือ่ถอืภำยนอกชัน้น�ำระดบัสำกล 

• ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ หมำยถึง ควำมเสี่ยง 

ที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง 
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ เช่น ไม่มีกำรส่งมอบตรำสำรทำงกำรเงิน หรือไม่ 
ชดเชยควำมเสียหำยตำมที่ได้ตกลงไว้ เป็นต้น ส�ำหรับธุรกรรมท่ีมีกำร 
ซื้อขำยนอกตลำด (Over-the-counter) ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives  
ธุรกรรมซื้อขำยตรำสำรหนี้ และธุรกรรม Repurchase Agreement  
(Repo) ซึ่งควำมเสี่ยงของคู่สัญญำก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหลักๆ คือ Pre- 
settlement Risk และ Settlement Risk รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกกำรลดลง 
ของคุณภำพเครดิตของคู่สัญญำ หรือควำมเสี่ยงจำกกำรถดถอยของ 
คุณภำพเครดิตของคู่สัญญำ (Credit Valuation Adjustment Risk)

ธนำคำรได้ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับควำมเสี่ยงทั้ง  
Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจำรณำถึงปัจจัยตำ่งๆ  
เช่น ฐำนะทำงกำรเงินและ Credit Rating ของคู่สัญญำ เป็นต้น รวมทั้ง
ควบคมุ และตดิตำมกำรท�ำธรุกรรมให้อยูภ่ำยใต้วงเงนิทีก่�ำหนดเป็นรำยวนั 
นอกจำกนี้ ยังได้จัดท�ำ Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบผลกระทบ 
ต่อคู ่สัญญำหำกเกิดภำวะวิกฤติ โดยรำยงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
ดูแลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน

ธนำคำรควบคุมควำมเสี่ยงของคู่สัญญำที่เกิดขึ้นด้วยกำร 
ลงนำมในสัญญำ International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญำ โดยมีกำร 
วำงหลักประกันเป็นเงินสดเป็นรำยวัน รำยสัปดำห์ และรำยเดือน 
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของ Derivatives มีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำ 
Threshold ที่ก�ำหนดไว้

• ความเส่ียงจากเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing  
Loans: NPLs)

หำก NPLs เพ่ิมข้ึน ธนำคำรต้องกันเงินส�ำรองค่ำเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน สถำนะ 
ทำงกำรเงิน และควำมเพียงพอของเงนิกองทนุของธนำคำร อย่ำงไรกต็ำม  
ธนำคำรมีมำตรกำรควบคุม NPLs โดยกำรก�ำหนดให้หน่วยงำน 
อ�ำนวยสนิเชือ่ควบคมุจ�ำนวน NPLs มกีระบวนกำรจัดกำรกบัลูกหนีท้ีอ่ำจ 
มีปัญหำก่อนที่จะกลำยเป็นหนี้ NPLs รวมถึงกำรปรับปรุงอ�ำนำจในกำร 
อนุมัติสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ เพื่อให้กระบวนกำรในกำร 
พิจำรณำมีประสิทธิภำพและควบคุมควำมเสี่ยงได้ดีข้ึน นอกจำกนี้  
เครือ่งมอืประเมนิควำมเสีย่งลูกค้ำทีธ่นำคำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง จะช่วยให้ 
กระบวนกำรคัดลูกค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้นด้วย

• ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของหลักประกัน
สินเชือ่ของธนำคำรส่วนใหญ่มหีลกัประกนัเป็นอสงัหำรมิทรพัย์  

ซึ่งมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์จะข้ึนอยู่กับสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ  
หำกเศรษฐกิจเกิดภำวะถดถอย มูลค่ำของหลักประกันอำจจะปรับลดลง  
ส่งผลให้ธนำคำรต้องเพ่ิมกำรกันเงินส�ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  
ส�ำหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และอำจท�ำให้จ�ำนวนเงินที่ธนำคำร 
ควรจะได้รับจำกกำรขำยทอดตลำดหลักประกัน รวมถึงก�ำไรสุทธ ิ
และเงนิกองทนุของธนำคำรลดลง อกีทัง้อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคญั 
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของธนำคำร

อย่ำงไรกต็ำม ธนำคำรได้ก�ำหนดให้มกีำรทบทวนกำรประเมนิรำคำ 
หลักประกนัให้เป็นปัจจบุนั ซึง่ควำมถีใ่นกำรประเมนิรำคำของหลกัประกนั 

แต่ละประเภท เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ก�ำหนด เพื่อให้ทรำบมูลค่ำที่แท้จริงของหลักประกัน สำมำรถน�ำไป 
ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และมกีำรกนัเงนิส�ำรองค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของทรพัย์สนิ 
รอกำรขำยไว้แล้วตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 2.2	ความเส่ียงด้านตลาด	(Market	Risk)
เป็นควำมเสีย่งทีธ่นำคำรอำจได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรเปลีย่นแปลง 

มูลค่ำของฐำนะท้ังท่ีอยู่ในและนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินท่ีเกิดจำก 
กำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบ้ีย อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำตรำสำรทุน  
และรำคำสินค ้ำโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทำงลบต ่อรำยได ้
และเงินกองทุนของธนำคำร

ธนำคำรให้หน่วยงำนของสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึงเป็นอิสระ 
จำกหน่วยงำนที่ท�ำธุรกรรม (Front Office) ท�ำหนำ้ที่ในกำรควบคุมดแูล 
ควำมเสีย่ง เพือ่ควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ สอดคล้องตำมแนวทำง 
กำรก�ำกับดูแลควำมเส่ียงด้ำนตลำดของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
และนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นตลำดของธนำคำร โดยมีกำรก�ำหนด 
กรอบเพดำนหรือตัวบ่งช้ีควำมเสี่ยงสูงสุดท่ีธนำคำรยอมรับได้ เช่น  
ฐำนะในบัญชีเพ่ือกำรค้ำ ซึ่งติดตำมจำกมูลค่ำหรือฐำนะกำรลงทุน  
ผลขำดทุนสูงสุด ตัววัดควำมเสี่ยงทำงสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR)  
และตัววดัค่ำควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐำนะในบญัชเีพือ่กำรธนำคำร  
ธนำคำรติดตำมจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรลดลงของรำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 
ต่อปี (Net Interest Income Change) และกำรเปล่ียนแปลง 
ของมูลคำ่เศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก�ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้  
รวมทั้งมีกำรประเมินมูลค่ำตำมรำคำตลำด และกำรทดสอบภำวะวิกฤต  
(Stress Testing) อย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้ยงัมกีำรจดัท�ำระเบยีบผลติภณัฑ์  
(Product Program) และ Product Assessment ส�ำหรับกำรท�ำธุรกรรม 
อนุพันธ์ทำงกำรเงินประเภทใหม่ พร้อมกับกำรพัฒนำรูปแบบรำยงำน  
ระบบงำน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินและควบคุมควำมเสี่ยง 
ให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถรองรับกำรท�ำธุรกรรมที่มีควำมซับซ้อน 
มำกขึ้น

ธนำคำรควบคมุดแูลควำมเสีย่งของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทำงกำรเงิน 
โดยกำรตดิตำมจำกตวับ่งชีค้วำมเสีย่งประเภทต่ำงๆ และก�ำหนดให้บรษิทัฯ  
น�ำเสนอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนร่วมกับผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ของบริษัทต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำ

 โดยปี 2562 บัญชีเพื่อกำรค้ำยังคงอยู่ภำยใต้กรอบเพดำน หรือ 
ตวับ่งชีค้วำมเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชี
เพื่อการธนาคาร

เป็นควำมเส่ียงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ 
ในทำงลบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ของรำยกำรสนิทรพัย์ หนีส้นิ  
และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินทั้งหมดที่มีควำมอ่อนไหว 
ต่ออัตรำดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ 
ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่ำตลำดของรำยกำรเพื่อค้ำ  
(Trading Account) รวมถึงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่สัมพันธ์กับ 
อัตรำดอกเบี้ย

ปี 2562 อัตรำดอกเบี้ยของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต�่ำ 
โดยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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มีมติลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมกำรฯ  
ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวต�่ำกว่ำท่ีประเมินไว้จำก 
กำรส่งออกที่ลดลง ซ่ึงส่งผลไปสู่กำรจ้ำงงำนและอุปสงค์ในประเทศ  
อตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้มต�ำ่กว่ำเป้ำหมำย ภำวะกำรเงินทีผ่่ำนมำอยูใ่น 
ระดับผ่อนคลำย โดยอัตรำดอกเบ้ียที่แท้จริงและอัตรำผลตอบแทน 
พนัธบตัรรฐับำลอยูใ่นระดบัต�ำ่ สภำพคล่องในระบบกำรเงนิอยู่ในระดบัสงู  
ระบบกำรเงินโดยรวมมีเสถียรภำพ แต่ยังต้องติดตำมควำมเสี่ยงของ 
ระบบกำรเงินอย่ำงใกล้ชดิ โดยธนำคำรมกีำรตดิตำมควบคมุควำมเสีย่ง 
ด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีกำรก�ำหนดกรอบ 
เพดำนควำมเสี่ยงและดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง กำรทดสอบภำวะวิกฤต 
เป็นรำยไตรมำส กำรก�ำหนดให้น�ำเสนอข้อมูลภำวะอัตรำดอกเบี้ย  
ภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงิน ตลำดทุน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน และน�ำเสนอรำยงำน 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็นรำยเดอืน  
รวมทัง้ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัริองรบัหำกเกดิกำรเกนิเพดำนควำมเสีย่ง 
แต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชี
เพื่อการค้า

เป็นควำมเส่ียงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ 
ในทำงลบ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยมีผลต่อฐำนะกำร
ถือครองของตรำสำรหนี้และอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย 
ในบัญชีเพื่อกำรค้ำ

ปี 2562 อัตรำดอกเบี้ยสกุลบำทของประเทศไทยปรับตัว 
ลดลงจำกปีก่อน เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น จำกอัตรำผลตอบแทน 
พนัธบตัรของสหรฐัฯ ทีล่ดลง กำรไหลออกของเงนิทนุต่ำงชำติจำกตลำด 
ตรำสำรหนี้ไทย กำรแข็งคำ่ของค่ำเงินบำท เป็นต้น ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำร 
ติดตำมควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำนควำมเสี่ยงและดัชนี ช้ีวัดควำมเสี่ยง  
กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็นรำยเดือน กำรจัดท�ำรำยงำนกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นรำยวนั คณะกรรมกำรก�ำกบั 
ดแูลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับ 
หำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Exchange Rate Risk)

เป็นควำมเส่ียงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ 
ในทำงลบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องมำจำกกำร 
ท�ำธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศ หรือจำกกำรมีสินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ในสกุลเงินต่ำงประเทศ เมื่อแปลงมูลค่ำที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ของรำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของธนำคำรไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว  
ท�ำให้มลูค่ำทำงบญัชขีองธนำคำรลดลง รวมถงึกำรลดลงของรำยได้หรอื 
เกิดผลขำดทุนจำกกำรคำ้เงินตรำต่ำงประเทศ

ปี 2562 คำ่เงินบำทยังมีควำมผันผวน โดยเงินบำทปรับตัว 
แขง็ค่ำขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้ำ โดยมปัีจจยัหลกัคอื กำรเกนิดลุกำรค้ำ 
จำกกำรลดลงของกำรน�ำเข้ำ แม้วำ่จะมีเงินทุนไหลออกจำกควำมกังวล 
ของนักลงทุนต่อสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ควำมเสี่ยง 
ด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมืองของ EURO Zone และควำมไม่แน่นอน 
ในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรเงินโลกที่มำกข้ึน แต่โดยผลรวมแล้ว 
ดลุกำรช�ำระเงนิระหว่ำงประเทศยงัคงเกนิดลุอยู ่ ทัง้นี ้ธนำคำรมกีำรตดิตำม 
ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนให้อยู ่ในระดับท่ียอมรับได้  

โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำนควำมเสี่ยงและดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง  
กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็นรำยเดือน กำรจัดท�ำรำยงำนกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นรำยวนั คณะกรรมกำรก�ำกับ 
ดแูลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมท้ังได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับ 
หำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
เป็นควำมเส่ียงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ 

ในทำงลบเนือ่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตรำสำรทนุ ท�ำให้มลูค่ำของ 
กลุ่มหลักทรัพย์กำรลงทุนเพื่อค้ำของธนำคำรลดลง

ปี 2562 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทยยังคงมี 
ควำมผันผวน โดยมีกำรปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก และขึ้นสูงสุดในช่วง 
เดือนกรกฎำคม ก่อนจะปรับตัวลงจนมำอยู่ในระดับเดิม จำกปัจจัยที ่
เกี่ยวข้องตำ่งๆ เช่น กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ  
(Federal Reserve Bank) ควำมรุนแรงของนโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำ  
กำรลดกำรลงทนุของนกัลงทนุต่ำงชำต ิเป็นต้น ทัง้นี ้ธนำคำรมกีำรตดิตำม 
ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุนให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำนควำมเสี่ยงและดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง  
กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็นรำยเดือน กำรจัดท�ำรำยงำนกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นรำยวนั คณะกรรมกำรก�ำกับ 
ดแูลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมท้ังได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับ 
หำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

• ความเส่ียงจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Price Risk)
เป ็นควำมเส่ียงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้ รับผลกระทบ 

ในทำงลบเนือ่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ โดยปี 2562  
รำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์มคีวำมผนัผวน ธนำคำรจงึยงัไม่มนีโยบำยถอืครอง 
ฐำนะดังกล่ำว จึงด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงในลักษณะ Back to Back
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	 2.3	ความเส่ียงด้านปฎิบัติการ	(Operational	Risk)
เป็นควำมเส่ียงที่จะเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆ อันเนื่องมำจำก 

ควำมไม่เพียงพอหรือควำมบกพร่องของกระบวนกำรควบคุมภำยใน  
(Internal Control) บุคลำกร (People) ระบบงำนของธนำคำร (System)  
หรอืเหตกุำรณ์ภำยนอก (External Event) รวมถงึควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำย  
แต่ไม่รวมควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) และควำมเสี่ยง 
ด้ำนชื่อเสียง (Reputational Risk)

ธนำคำรดูแลและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ดำ้นปฏิบัติกำร โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 คือ หน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนต่ำงๆ มี 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับกระบวนกำรท�ำงำนและ 
ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ของหน่วยงำนตนเองดีที่สุดในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยง  
(Risk Owner) มีหน้ำที่ระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตำมควำมเสี่ยง  
พร้อมทั้งรำยงำนต่อผู้บริหำรหน่วยงำน และมีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
ควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตักิำร (Operational Risk Officer : ORO) เพือ่ท�ำหน้ำที่ 
ประสำนกบัฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตักิำรซึง่เป็นหน่วยงำนทีด่แูล 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏบิตักิำร ทัง้ด้ำนกำรใช้เคร่ืองมอืและกำรบรหิำรจดักำร 
ควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรก�ำหนด

ขั้นที่ 2 คือ หน่วยงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ก�ำกับดูแลด้ำนต่ำงๆ ท�ำหนำ้ที่สนับสนุนเครื่องมือ แนวทำง และวิธีกำร
ให้หน่วยงำนในขั้นที่ 1 ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ขั้นที่ 3 คือ หน่วยงำนด้ำนกำรตรวจสอบ ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ 
และทดสอบกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ว่ำกำรบรหิำรจดักำร 
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของธนำคำรเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ

ธนำคำรได้ก�ำหนดดัชนีช้ีวัดควำมเส่ียงเพ่ือใช้ในกำรบริหำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรในภำพรวมของธนำคำรระดับองค์กร  
โดยมีกำรก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และ 
ระดับควำมเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  
พร้อมทัง้กำรควบคมุควำมเสีย่งผ่ำนมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (Standard  
Operating Procedure: SOP) และผ่ำนมำตรกำรควบคมุควำมเสีย่งต่ำงๆ  
ทั้งในลักษณะกำรป้องกันและกำรตรวจพบ เพื่อลดควำมผิดพลำด 
ในกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงป้องกันและลดควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้น 
กับธนำคำรและลูกค้ำของธนำคำร

ธนำคำรก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นมำตรฐำน  
โดยจะเน้นกำรปรบัปรุงกระบวนกำรเพ่ือป้องกนัควำมเสีย่ง (Risk Prevention)  
และกำรจัดกำรควำมเส่ียงได้อย่ำงทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดควำมเสียหำย 
ต่อธนำคำรและลูกค้ำ โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ จะมีกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ซึ่งประกอบด้วยกำรระบุ ประเมิน ควบคุม 
ตดิตำม และรำยงำนควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนเครือ่งมอืทีก่�ำหนดไว้  
อำทิ กำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำมเสี่ยง 
ด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Loss Data Collection) กำรประเมิน 
กำรควบคมุควำมเสีย่งด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA)  
และกำรก�ำหนดดัชนีช้ีวัดควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational  
Key Risk Indicator: KRI) 

กำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของธนำคำรอยำ่งกว้ำงขวำง ทั้งกำรท�ำธุรกรรม กำรออกผลิตภัณฑ์หรือ 
บรกิำรทำงกำรเงนิรปูแบบต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงอเิล็กทรอนกิส์ เพือ่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรควำมทันสมัยและควำมสะดวก  

พัฒนำกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ แม้ว่ำอำจท�ำให้ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 
มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ธนำคำรก็มีกำรก�ำหนดกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ 
ควำมเสีย่งในขัน้ตอนกำรออกผลติภณัฑ์หรอืบรกิำรต่ำงๆ โดยก�ำหนดให้ 
หน่วยงำนต้องท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและประสิทธิภำพของ 
กำรควบคุมควำมเสี่ยง ผ่ำนข้ันตอนกำรท�ำ Product Assessment  
ส�ำหรับกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่/กำรปรับปรุง เพ่ือให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยง 
ที่มีนัยส�ำคัญต่ำงๆ ได้รับกำรบริหำรจัดกำรและป้องกันไม่ให้เกิด 
ควำมเสียหำยแก่ธนำคำรและลูกค้ำของธนำคำรได้

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีกำรจัดกำรและควบคุมควำมเส่ียง 
อันเกิดจำกกำรใช้บริกำรจำกผู ้ให้บริกำรภำยนอก (Outsourcing)  
และกำรรบัให้บรกิำรแก่ธรุกจิทำงกำรเงนิหรอืทำงกำร (Insourcing) รวมไปถงึ 
มีกำรก�ำหนดให้มีแผนรองรับกรณีผู ้ให้บริกำรภำยนอกไม่สำมำรถ 
ปฏบัิตงิำนได้ เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่ำจะไม่เกดิผลกระทบต่อกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ 
ของธนำคำร

ส�ำหรับควำมเส่ียงที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีอยู่นอกเหนือ 
กำรควบคมุของธนำคำร และอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกรรมหลกั 
ของธนำคำร ธนำคำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ทำงธุรกิจ (Business Continuity Management Policy: BCM Policy) 
และมีกำรจัดท�ำแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) ส�ำหรับธุรกรรมหลักของธนำคำรเพื่อรองรับ 
ควำมเสีย่งดงักล่ำว เพือ่ให้มีควำมม่ันใจว่ำแม้ในภำวะฉกุเฉนิหรอืภำวะวกิฤต  
ธนำคำรยังสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำของธนำคำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
โดยก�ำหนดให้มีกำรทดสอบแผนอย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมไปถงึมีกำรทดสอบ 
แผนฯ ร่วมกับผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ธนำคำรใช้บริกำร เพื่อปรับปรุงแผน 
ให้มีประสิทธิภำพ และยังเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้ทั้งกับพนักงำน 
และลูกค้ำของธนำคำรด้วย

ท้ังนี ้ธนำคำรจะมีกำรสรุปข้อมูลสถำนะควำมเสีย่งด้ำนปฏบัิตกิำร 
ของธนำคำร วิเครำะห์หำสำเหตุ และรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงและ
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยง (ROC) เป็นประจ�ำทุกเดือน เพ่ือ
ทรำบและบริหำรจัดกำรสถำนะควำมเสี่ยงที่มีอยู ่และสนับสนุน 
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ

	 2.4	ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
หมำยถงึควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรทีธ่นำคำรไม่สำมำรถช�ำระหนีส้นิ 

หรือภำระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย ์
เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สำมำรถจดัหำเงนิทนุได้เพยีงพอ หรอืสำมำรถจดัหำ 
เงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่ำระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบ 
ต่อรำยได้และเงินกองทุนของธนำคำร

ปี 2562 สภำพคล่องในตลำดกำรเงินอยู่ในระดับสูง ธนำคำร 
จึงได้ด�ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรระดมเงินของธนำคำรให้เหมำะสม  
โดยกำรขยำยฐำนเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกกระแสรำยวัน 
ในกลุ่มลูกค้ำบุคคลธรรมดำและเอกชน เพื่อบริหำรต้นทุนทำงกำรเงิน 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดย ณ 31 ธนัวำคม 2562 ธนำคำรมกีำรด�ำรง 
สนิทรพัย์สภำพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และ Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) สูงกว่ำเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดไว้

ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนำคำร สภำวะ 
ตลำด และเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
ของสถำบนักำรเงนิของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรมกีระบวนกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1. การระบุความเสี่ยง
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องจะมีกำรวิเครำะห ์

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยงจำกโครงสร้ำงงบดุลเพ่ือระบุถึงควำมเสี่ยง 
ด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร โดยพิจำรณำจำกลักษณะของแหล่งท่ีมำ 
และแหล่งใช้ไปของสภำพคล่อง รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยน 
สินทรัพย์ต่ำงๆ ให้เป็นเงินสด

2. การวัดความเสี่ยง
 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องสำมำรถวัดได้จำกประมำณกำร 

กระแสเงินสดรับและจ่ำย รวมถึงภำระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐำนะ 
สภำพคล่องในแต่ละช่วงเวลำตำ่งๆ (Liquidity Gap) หรือกำรวิเครำะห์ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน เพื่อทรำบถึงแนวโน้มควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง  
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ก�ำหนด Survival Period ที่ธนำคำรสำมำรถ 
บรหิำรสภำพคล่องได้อย่ำงเพยีงพอในกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้สถำนกำรณ์ 
วกิฤตที่ธนำคำรเป็นผู้ก�ำหนด

3. เพดานหรือตัวบ่งช้ี (Trigger) ความเสี่ยง และการควบคุม
ความเสี่ยง

 ธนำคำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยก�ำหนด 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้มีกำรติดตำมดูแล 
ฐำนะสภำพคล่องและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 
อย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมท้ังมกีำรก�ำหนดเพดำนหรือตวับ่งชี ้(Trigger) ควำมเสีย่ง 
ด้ำนสภำพคล่องทัง้สกลุเงนิบำทและสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่นียัส�ำคญั  
ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อใช้ควบคุมควำมเสี่ยง 
ดำ้นสภำพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง
 ธนำคำรมีกำรติดตำมและรำยงำนฐำนะสภำพคล่อง 

อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพื่อให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย ผู้บริหำรระดับสูง  
และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง ทีร่บัผิดชอบในกำรบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่ง 

ด้ำนสภำพคล่องได้รับทรำบถึงฐำนะและระดับควำมเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อ 
เตรยีมจัดหำแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับควำมต้องกำรหรือลดควำมเสี่ยง
ที่จะขำดสภำพคล่อง

นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตควำมเสี่ยง 
ด้ำนสภำพคล่องเป็นรำยไตรมำส ตำมกรอบนโยบำยกำรทดสอบ 
ภำวะวิกฤตของธนำคำร โดยใช้สถำนกำรณ์ท่ีธนำคำรก�ำหนดขึ้นเอง  
ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภำวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับธนำคำรเอง  
(Institution-specific Crisis) (2) ภำวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนกับระบบ 
สถำบนักำรเงนิและส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของธนำคำร (Market-
wide Crisis) และ (3) ภำวะวิกฤตที่เกิดจำกผลรวมของทั้งสองปัจจัย 
(Combination of Both) โดยในแต่ละสถำนกำรณ์จ�ำลองจะสมมติให้มี
กำรเบิกถอนเงินฝำกของลูกค้ำแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต ่ำงกัน 
สภำพคล่องในตลำดสินทรัพย์สภำพคล่องลดลง ควำมสำมำรถในกำร 
เข้ำถงึแหล่งเงินทนุขนำดใหญ่ลดลง เป็นต้น นอกจำกนี ้ธนำคำรมกีำรปรบั
ข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังในภำวะปกติและ 
ภำวะวิกฤต และธนำคำรได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินสภำพคล่องเพื่อรองรับ 
ภำวะวิกฤต โดยค�ำนึงถึงผลกำรทดสอบภำวะวิกฤตในแต่ละสถำนกำรณ์
จ�ำลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภำพคล่องได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส�ำหรับ
วิกฤตกำรณ์สภำพคล่องเพื่อให้ธนำคำรสำมำรถลดแรงกระทบในเชิงลบ
จำกปัญหำสภำพคล่องทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงทีด้วยค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน
ที่สมเหตุสมผล

• การบริหารจัดการเงินกองทุน
ธนำคำรได้ด�ำเนนิกำรบรหิำรจดักำรเงนิกองทนุตำมหลกัเกณฑ์  

Basel III ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งในระดับธนำคำรและ 
ระดบักลุม่ธรุกจิทำงกำรเงนิ โดยได้ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 
เป็นต้นมำ ซ่ึงกำรก�ำกับดูแลเงินกองทุนตำม Basel III ประกอบด้วย  
3 หลักกำร ดังนี้
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หลักการที่ 1 การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่า ก�ำหนดให้ธนำคำร 
ต้องด�ำรงเงินกองทุนรองรับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ด้ำนตลำด และ 
ดำ้นปฏิบัติกำร

หลักการที่ 2 การก�ากับดูแลโดยทางการ ก�ำหนดให ้
ธนำคำรด�ำรงเงนิกองทนุสูงกว่ำเงนิกองทนุขัน้ต�ำ่ตำมหลักกำรที ่1 (Pillar I)  
เพื่อรองรับควำมเสี่ยงท่ีไม่ครอบคลุมทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต  
และก�ำหนดให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี โดยธนำคำร 
ต้องมีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดย 
ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทุกด้ำนของตนเอง และมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตท่ี 
เหมำะสม

หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก�ากับดูแล ก�ำหนดให้ 
ธนำคำรต้องเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำรงเงนิกองทนุ ระดบัควำมเสีย่ง 
และระบบบริหำรควำมเสี่ยงของตนเอง เพ่ือให้บุคคลภำยนอกหรือ 
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลำดสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำววิเครำะห์และ 
ประเมินควำมเสี่ยงของธนำคำร ซ่ึงจะเป็นกลไกตลำดที่ส�ำคัญใน 
กำรผลักดันให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี นอกเหนือจำก
กำรควบคุมภำยในของธนำคำรและกำรก�ำกับดูแลโดยธนำคำรแห่ง 
ประเทศไทย

ธนำคำรมีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรมำตรฐำนในกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง และกำรดูแลควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ 
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสำกลมำโดยตลอด  
มีกำรท�ำ Stress Test ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทั้งในภำวะปกติ 
และภำวะวกิฤต เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อควำมเพียงพอของเงนิกองทนุ  
รวมท้ังศึกษำผลกระทบจำกเกณฑ์ Basel lll เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน 
เงนิกองทนุ (Capital Planning) รวมถงึกำรก�ำหนดนโยบำยจ่ำยเงนิปันผล 
ของธนำคำร

ณ สิ้นปี 2562 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
(กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร) ร้อยละ 19.01 และมีอัตรำส่วน 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังกำร Stress Test สูงกว่ำเกณฑ์ข้ันต�่ำ 
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด สะท้อนควำมแข็งแกร่งของฐำนะ 
เงินกองทุนของธนำคำรท่ีจะสำมำรถรองรับกำรขยำยธุรกิจ รวมถึง 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และ 
กฎระเบียบตำ่งๆ ของทำงกำร

ส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับแบบรวมกลุ ่ม 
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรได้จดัส่งรำยงำนกำรด�ำรงเงนิกองทนุ 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เป็นรำยไตรมำส และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำรงเงินกองทุน 
และข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมเวลำ 
ทีก่�ำหนดทำงเวบ็ไซต์ของธนำคำร โดยธนำคำรและกลุม่ธรุกจิทำงกำรเงิน 
มีเงินกองทุนสูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด

อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรแห่งประเทศไทยร่วมกับธนำคำรพำณิชย ์
ในประเทศไทยอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำทบทวนกำรค�ำนวณสนิทรพัย์เสีย่ง
ทัง้ทำงด้ำนเครดติ ควำมเสีย่งด้ำนตลำด และควำมเสีย่งด้ำนปฏิบัติกำร  
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) ที่อำจมีกำรบังคับใช้ในอนำคตส�ำหรับธนำคำร
พำณชิย์ในประเทศไทย โดยได้มกีำรประเมนิผลกระทบ (Comprehensive 
Impact Assessment: CIA) ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร 
ในอนำคต

CAR 
19.01%
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	 2.5	ความเส่ียงด้านสารสนเทศ	(Cyber	risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมใช้ของเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ ควำมไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบ 
คอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอ�ำนำจ รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐำน 
ข้อมลูต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศภำยในองค์กร และจำกกำรถกูคกุคำม 
โดยบุคคลภำยนอกองค์กร เช่น ภัยไซเบอร์ (Cyber Attack) ข้อมูล 
ถูกท�ำลำย ถูกบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลส�ำคัญ ถูกลักลอบเข้ำมำแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น

ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดย 
ครอบคลุมถึงระบบงำน (Application) ข้อมูล (Information) โครงสรำ้ง 
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Infrastructure) งำนด้ำนปฏิบัติกำร  
(Operation) รวมถึงบุคลำกรและกระบวนกำรที่จัดกำรด้ำนเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ (People and Process) เพื่อน�ำไปสู่แนวทำงปฏิบัติท่ีดี  
(IT Best Practices) ในกำรป้องกันควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำย 
ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อธนำคำร ภำยใต้กรอบหลักกำรของ ธปท. ท่ีส�ำคัญ  
3 ประกำร คือ

•   กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบและข้อมูล  
(Confidentiality)

•   ควำมถกูต้องเชือ่ถอืได้ของระบบงำนและข้อมลู (Integrity)
•   ควำมพร้อมใช้ของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้บริกำร  

(Availability)
ปัจจุบันธนำคำรได้มกีำรปรบัปรงุโครงสร้ำงเทคโนโลยเีพือ่รองรบั 

กำรเป็น Digital Banking โดยตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกไซเบอร์  
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber  
Security) จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกร เครื่องมือ  
และกระบวนกำรท�ำงำน มกีำรตดิตำมควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้ 
มกีำรควบคุมป้องกันดูแลเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติ กำรบุกรุกโจมตีบน 
ระบบเครือข่ำย ปิดช่องโหว่ที่มีโอกำสให้ผู้คุกคำมภำยนอก (Hacker)  
เจำะระบบธนำคำร พร้อมกับกำรควบคุมสถำนกำรณ์ และฟื้นฟูระบบ 
ให้คืนสู ่ภำวะปกติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อลูกค้ำ
ธนำคำร

Confidentiality 
Integrity 

Availability
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นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ประกำศนโยบำยและกระบวนกำร
รักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศ และทบทวนมำตรฐำนกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยสำรสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อก�ำหนด 
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นปัจจุบัน มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(IT Steering Committee) ท�ำหน้ำท่ีก�ำกับควบคุมดูแลควำมเสี่ยง 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร เพ่ือพิจำรณำให้ค�ำแนะน�ำไปสู่ 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น (Process Improvement)  
และพิจำรณำควำมเส่ียงที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของธนำคำร เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในระบบรกัษำควำมปลอดภัย 
ข้อมูลสำรสนเทศของธนำคำรเป็นส�ำคัญ และจัดเตรียมควำมพร้อมเรื่อง  
Personal Data Protection Act (PDPA)

	 2.6	ความเส่ียงอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้อง
• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรที่สำธำรณชน ได้แก่ ลูกค้ำ  
คู ่ค ้ำ นักลงทุน และผู ้ก�ำกับดูแล รับรู ้ถึงภำพลักษณ์ในเชิงลบ 
หรือขำดควำมเชื่อมั่นในธนำคำร เนื่องจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร 
เป็นกำรให้บริกำรประชำชนเป็นหลัก กอปรกับระบบกำรติดต่อสื่อสำร 
ในปัจจุบันที่คนทั่วโลกสำมำรถติดต่อสื่อสำรและรับรู ้ข้อมูลข่ำวสำร 
ได้ในระยะเวลำอันรวดเรว็ ขณะเดยีวกนักอ็ำจเป็นช่องทำงในกำรแพร่กระจำย 
ข่ำวลอื ค�ำวจิำรณ์ของประชำชนท่ีมีต่อธนำคำรได้เช่นกนั ซึง่ส่งผลกระทบ 
ต่อภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นต ่อผู ้มีส ่วนได ้เสียของธนำคำร  
และอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ และ/หรือเงินกองทุนของธนำคำร 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต นอกจำกนี ้ควำมเสีย่งด้ำนชือ่เสยีงอำจเป็นผลจำก 
ควำมเสีย่งด้ำนปฏบัิติกำรทีก่ำรปฏบิตังิำนไม่เป็นไปตำมระเบียบกฎเกณฑ์ 
ของทำงกำรและหน่วยงำนก�ำกับดูแล กำรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ 
จรรยำบรรณ หรอืควำมคำดหวังของสังคม หรอืมำตรฐำนกำรบรกิำรของ
ธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตำมข้อตกลง หรือกำรบริกำรที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้ำ

ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียงเพิ่มเติม 
จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญด้ำนอื่นๆ พร้อมก�ำหนดแนวทำง 
และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง โดยมีกำรทบทวน 
ควำมเหมำะสมตำมรอบระยะเวลำทีก่�ำหนดหรอืทุกครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง 
ท่ีมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียงน้ัน  
ธนำคำรมีกำรก�ำหนดปัจจัยเสี่ยง ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง  
ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีกำรติดตำม 
ควำมเสี่ยงตำมดัชนีชี้วัดท่ีก�ำหนดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรก�ำกับ 
ดแูลควำมเสีย่ง (ROC) เป็นประจ�ำทกุเดอืน หำกพบว่ำ ดชันชีีว้ดัมค่ีำเกนิ 
ระดับควำมเสี่ยงท่ีก�ำหนด จะต้องรำยงำนพร้อมช้ีแจงเหตุผลรวมทั้ง 
ก�ำหนดแนวทำงแก้ไข/ลดควำมเสี่ยง (Action Plan)

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก�ำหนด 

แผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงำน และกำรน�ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสมหรือ 
ไม่สอดคล้องกบัปัจจยัภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก อันส่งผลกระทบ 
ต่อรำยได้ เงินกองทุน หรือกำรด�ำรงอยู่ของกิจกำร

ธนำคำรด�ำเนินธรุกจิด้วยควำมระมัดระวังและให้ควำมส�ำคญั
อย่ำงมำกกบัแผนกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยสรปุดงันี้ 

1) ธนำคำรมีมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ ์
ทีเ่ป็นไปตำมแนวทำงกำรตรวจสอบของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (สคร.) โดยมกีำรจดัท�ำ 
นโยบำยและคู่มือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ และทบทวน 
เป็นประจ�ำทุกปี

2) กระบวนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของธนำคำรใช้หลักกำร 
ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องและครอบคลุมตำมแนวทำงของระบบประเมิน 
คุณภำพรัฐวิสำหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)  
มีกำรระบุขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน  
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ ์
ธนำคำร มกีระบวนกำรน�ำแผนกลยุทธ์ธนำคำรไปสูก่ำรปฏบิตั ิและได้สือ่สำร 
แผนกลยุทธ์ของธนำคำรให้ผูบ้รหิำรทกุหน่วยงำนได้ทรำบโดยท่ัวกนั 
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3) แผนกลยุทธ์ของธนำคำรมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ 
สภำวะแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอก โดยมุ่งเน้นกำรใช้ข้อมูลจริง 
และกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยธนำคำรและคูเ่ทยีบ มกีำรจดัท�ำ  
SWOT Analysis และน�ำมำก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไข 
จุดอ่อน ช่วงชงิโอกำสทำงธรุกจิเชงิบวก และป้องกนัอปุสรรคจำกแรงกดดนั 
ภำยนอกเชิงลบ รวมกันเป็นกลยุทธ์ภำพรวมของธนำคำรทั้งระยะสั้น 
และระยะยำวที่สนองตอบต่อ Statement of Direction (SOD) วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และคำ่นิยมหลักของธนำคำร

4) มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบ 
กับเป้ำหมำยเป็นระยะ และมีกำรรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ  
เพื่อให้กำรผลักดันกลยุทธ์ต่ำงๆ มีประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรทบทวน 
และปรับเปลี่ยนแผนกำรด�ำเนินงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ 
สภำวกำรณ์ที่อำจเปลี่ยนแปลงไป

• ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย
ควำมเสี่ยงหลักของทรัพย์สินรอกำรขำย ได้แก่ ควำมเสี่ยง 

จำกกำรด้อยค่ำหรอืมลูค่ำทีล่ดลงของทรพัย์สนิ หรอืเสือ่มรำคำ ซึง่เกดิจำก 
สภำพทรพัย์หรือสิง่แวดล้อมเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ เช่น ควำมเสือ่มโทรม 
ทำงกำยภำพ กำรปรับลดของรำคำอสังหำริมทรัพย์ตำมภำวะตลำด 
ปัจจุบัน ข้อกฎหมำย ผังเมือง กำรคมนำคม และกำรใช้ประโยชน ์
ของทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อศักยภำพในกำรขำย ทั้งนี้ ระดับ 
ควำมเสี่ยงขึ้นอยู่กับประเภททรัพย์ คุณภำพของทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลง 
ของรำคำตลำด และระยะเวลำกำรถือครอง อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรได้ม ี
กำรพิจำรณำถึงแนวทำงลดควำมเสี่ยง รวมทั้งมีกำรติดตำมและควบคุม 
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำรพิจำรณำซ้ือทรัพย์หรือ 
รบัโอนทรพัย์ช�ำระหนีใ้ห้เหมำะสมตำมประเภททรพัย์และคณุภำพทรพัย์ 
กำรประเมินรำคำทรัพย์ตำมกรอบเวลำเพื่อให้สะท้อนรำคำตลำด  
กำรบรหิำรจดักำรทรพัย์ให้มสีภำพพร้อมขำยอยูเ่สมอ กำรก�ำหนดกลยทุธ์ 
กำรตลำดและรำคำขำยทีเ่หมำะสม เป็นต้น เพือ่เร่งขำยทรพัย์สนิรอกำรขำย 
ของธนำคำรโดยเร็ว

นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงจำกกำรด้อยค่ำหรือมูลค่ำท่ีลดลง 
ของทรัพย์สินหรือกำรเสื่อมรำคำที่กล่ำวถึงในวรรคก่อนแล้ว ธนำคำร 
ยังมภีำระในกำรกนัส�ำรองส่วนเพ่ิมจำกอำยุถอืครองให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
กำรจัดชั้นและกำรกันส�ำรองของสถำบันกำรเงินตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง 
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ก�ำหนดให้ธนำคำรต้องกันส�ำรอง 
ส่วนเพิ่มส�ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่ถือครองเกินเกณฑ์อำยุที่ก�ำหนด  
ซึ่งในปี 2562 ธนำคำรมีสินทรัพย์รอกำรขำยส่วนหนึ่งครบก�ำหนด 
กำรกันส�ำรองดังกล่ำว โดยธนำคำรได้พิจำรณำกันส�ำรองส่วนนี ้
ตำมเกณฑ์ดังกลำ่วครบถ้วนแล้ว

• ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 
ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงมหำอ�ำนำจอย่ำงจีนและ 

สหรัฐฯ ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยำยตัวเพียงร้อยละ 2.4 แผ่วลง 
จำกปีก่อนหน้ำทีข่ยำยตวัร้อยละ 4.2 กำรส่งออกของไทยหดตวัเป็นครัง้แรก 
ในรอบ 4 ปี จำกกำรคำ้ระหวำ่งประเทศที่ชะลอตัวลงทั่วโลก กำรส่งออก 

ทีห่ดตวัท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัมคีวำมไม่แน่นอนสงูส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจภำยในประเทศ โดยเฉพำะกำรลงทุนภำคเอกชนที่ชะลอตัว 
ลงค่อนข้ำงมำก ด้ำนกำรบริโภคภำคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย  
ตำมยอดขำยรถยนต์ท่ีหดตัว และรำยได้เกษตรท่ียังอยู่ในระดับต�่ำ แต ่
ก�ำลังซื้อของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำร 
กระตุ ้นกำรบริโภคของภำครัฐ ภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงท�ำให้ 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินตัดสินใจปรับลดอัตรำดอกเบี้ยลง 
ร้อยละ 0.25 จ�ำนวน 2 ครั้ง มำอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ 
ธนำคำรมีกำรติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเงินและกำรธนำคำร ทั้งในและตำ่งประเทศอยำ่งใกล้ชิด โดยมีกำร
วิเครำะห์ถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ รวมถึงได้ส่งสัญญำณไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ท�ำให้ธนำคำรสำมำรถปรับกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลำยปัจจัยเสี่ยง โดยคำดว่ำ 
จะเติบโตต�่ำกว ่ำป ี 2562 เนื่องจำกเผชิญควำมเสี่ยงส�ำคัญคือ 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบค่อนข้ำงมำก 
ต่อภำคกำรท่องเท่ียวและกำรส่งออก โดยเฉพำะในช่วงครึ่งแรกของปี  
ซึ่งได้ท�ำให้ภำครัฐเร่งผลักดันนโยบำยเร่งด่วน อำทิ มำตรกำรด้ำนภำษี  
มำตรกำรขยำยเวลำช�ำระหนี้และค่ำธรรมเนียม และมำตรกำรสินเชื่อ  
เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทำผลกระทบต่อภำคธุรกิจท่องเที่ยว  
รวมถึงธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงเหลือ 
ร้อยละ 1.00 ในเดอืนกมุภำพนัธ์ นอกจำกนี ้ภำวะภยัแล้ง และควำมล่ำช้ำ 
ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี พ.ศ. 2563 มแีนวโน้มท่ีจะกระทบรำยได้ 
ของภำคเอกชนและครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจำรณำร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือน 
ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูแล้วคำดว่ำจะท�ำให้กำรกำรบรโิภคภำคเอกชนมแีนวโน้ม 
ชะลอตัวลง ทั้งนี้ คำดว่ำภำครัฐจะเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
หลังพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ ่ำยประจ�ำป ี พ.ศ. 2563  
บังคับใช้ และมีมำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภคและกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง  
ส�ำหรับมำตรกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ท้ังกำรลดค่ำธรรมเนียมโอนและ 
จดจ�ำนอง และกำรผ่อนปรนเกณฑ์สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำ 
หลักประกนั (Loan to Value: LTV) ของธปท. คำดว่ำจะช่วยกระตุ้น 
ตลำดอสังหำริมทรัพย์ได้บ้ำงหลังจำกท่ีซบเซำในปีท่ีผ่ำนมำ ด้ำนปัจจัย 
ภำยนอกก็ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง ทั้งสงครำมกำรค้ำที่ยังคงมีแนวโน้ม 
ยืดเย้ือ กำรออกจำกสหภำพยุโรปของสหรำชอำณำจักร กำรเลือกตั้ง 
ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกำยน และควำมขัดแย้งระหว่ำง 
สหรัฐฯ กับอิหร่ำน ซึ่งควำมเสี่ยงเหลำ่นี้จะส่งผลโดยตรงกับกำรส่งออก 
ของไทย และอำจสร้ำงควำมผนัผวนในตลำดเงนิตลำดทุน ทัง้น้ี ธนำคำร 
จะยังคงติดตำมควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมิน 
ผลกระทบภำยใต้กำรทดสอบภำวะวิกฤตท่ีครอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
ที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อำจมีต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ได้อยำ่งทันท่วงที
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การควบคุมภายในและ 
การบรหิารจดัการความเส่ียง

1. ระบบการควบคุมภายใน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี เนื่องจาก 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการ 
ด�าเนินกิจการ รวมถึงสร้างเสริมแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะน�ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุม 
ภายในที่ดี โดยมีการก�ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ 
มัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารสามารถบรรลุ 
วตัถปุระสงค์ การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การรายงาน 
ข้อมลูทางการเงนิและการด�าเนนิงานมคีวามน่าเชือ่ถอื และการปฏบัิตงิาน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมท้ังป้องกัน 
มใิห้เกดิการกระท�าอนัอาจก่อความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและชือ่เสยีงของ 
ธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มรีะบบการควบคมุ 
ภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of  
Sponsoring Organizations of Treadway Commission) เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยง และเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหาย โดยมกีารรายงานคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทกุเดอืน 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ โดยมอบหมายให้สายงาน 
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิและมกีาร 
จดัประชมุร่วมกนัระหว่างหน่วยงานตรวจสอบของธนาคารและบรษิทัใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นประจ�าทุกปี

ทั้งนี้  จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562  
(ดูรายละเอียดหน้า 182) ให้ความเห็นว่า งบการเงินของธนาคาร และ 
การเปิดเผยข้อมลู มคีวามครบถ้วนเชือ่ถอืได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชี 
ตามหลักการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป การบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุ 
ภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน  
มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง  
และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ  
ตลอดจนมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ 
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการด�าเนนิธรุกจิปัจจุบัน

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบรษัิท

2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายสันติ		ปริวิสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให ้ความเชื่อมั่นและค�าปรึกษาต ่อฝ ่ายจัดการและ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอ  
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการก�ากับดูแล

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
คุณสมบัติ ตลอดจนแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ดูรายละเอียดในโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ 
โครงสร้างการจดัการหน้า 86-89) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า  
นายสันติ ปริวิสุทธ์ิ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของ 
ธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ

ส�าหรบัประวตักิารศกึษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในปัจจบุนั  
และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาของหัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายในของธนาคาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวตัขิองคณะกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 32

2.2  หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Head of Compliance) 
นางวิภาวดี	 เลิศศรีสุริยะ	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 
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�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้แก ่

ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในหน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน ประจ�าปี  
2560 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

-  หลกัสตูรผูก้�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานด้านธรุกจิธนาคารพาณิชย์  
Compliance Off icer รุ ่นที่  3 โดยคณะนิติศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลกัสตุร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG)
-  หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์

ส�าหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก�ากับดูแล
-  หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย

ประสบการท�างาน (ปี 2551-ปัจจุบัน) 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  

กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ 
- ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
2558 - สิงหาคม 2560  SVP, ผู้อ�านวยการอาวุโส 
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
2556 - 2558    SVP, ผู้อ�านวยการอาวุโส
2551 - 2556    VP
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านงานก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
ควบคุมดูแลการก�ากับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตาม 

กฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 
ทางการอ่ืนทีม่อี�านาจตามกฎหมาย รวมถงึให้ค�าปรึกษาด้านการปฏบิตังิาน 
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย  เป็นหน่วยงานกลางในการตดิต่อ 
ประสานงานระหว่างหน่วยงานก�ากับและหน่วยงานทางการที่มี 
อ�านาจตามกฎหมายกับหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งสื่อสาร 
กฎเกณฑ์และกฎหมายทีอ่อกใหม่หรอืมกีารเปลีย่นแปลงให้หน่วยงานภายใน 
ของธนาคารทราบ

2.3 ผู้บรหิารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ
นางสาวศรัณยา	 เวชากุล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารการเงิน
 (ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม และ
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา แสดงในหวัข้อประวตัิ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 32)

2.4 ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
นายกนก	 สุวรรณรัตน์	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี 
สายงานบริหารการเงิน

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 
15 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand)

ประวัติการอบรม   
-  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9  

ส�าหรับผู้บริหาร ปี 2019
-  สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  

TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ปี 2019
-  Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept 

การจัดท�ารายงานประจ�าปี ตามหลักการ Integrated Report 
ปี 2019

-  Digital Transformation in Banking for Financial 
Management Group ปี 2019

- TFRS ทุกฉบับ ปี 2561
- การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน
-  ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ท่ีจะน�ามาใช้ 

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�างาน (ปี 2558-ปัจจุบัน) 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย  

ฝ่ายการบญัช ีสายงานบรหิารการเงนิ
มีนาคม 2561 - เมษายน 2562  ผู้อ�านวยการฝ่าย  

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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รายงานของคณะกรรมการอสิระ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้โครงสร้างของ 

คณะกรรมการและการจดัการมกีารตรวจสอบและถ่วงดลุ (check and balance) กนัอย่างเพยีงพอ โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมทีัง้สิน้จ�านวน  
12 คน ปัจจบุนัมกีรรมการ จ�านวน 11 คน และมตี�าแหน่งกรรมการว่าง จ�านวน 1 ต�าแหน่ง ซึง่อยูร่ะหว่างกระบวนการสรรหา โครงสร้างคณะกรรมการ 
ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน  
หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ 33.33) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถ 
แสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ให้ความเห็นแย้งหรอืมีข้อสังเกตอืน่ใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ดแูลสิทธแิละป้องกนั 
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระ 
มีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด�าเนินงาน 
ในรปูแบบขององค์คณะในลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอสิระท่ีได้ก�าหนดคณุสมบตัิ  
วาระการด�ารงต�าแหน่ง รวมถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการอสิระเห็นสมควรให้มีการจัดท�าและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการอิสระ 
ในรายงานประจ�าปีทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอิสระ มีรายนามดังต่อไปนี้

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 เลขานุการคณะกรรมการอิสระ

นางวภิาวดี เลศิศรีสริุยะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 5 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น 
รายไตรมาส สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนและให้คงนโยบายการก�าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน�าเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
1.1 ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
1.2  เสนอแนะหรือให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการให้มีการบริหารจัดการให้ทุกเรื่องมีความสมดุลกันทั้งด้านการบริหาร การควบคุมภายใน  

การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.3  เรื่องร้องเรียนธนาคาร เฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อฝ่ายจัดการ หรือกรรมการที่มีอ�านาจจัดการ ในประเด็นที่มีปัญหา หรือเป็นเรื่อง 

ที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก�ากับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี
1.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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(พลเอก เทียนชัย รับพร)
ประธานกรรมการอิสระ

2. เห็นชอบคู่มือกรรมการ “แนวทางการปฏิบัติของกรรมการท่ีมีผลกระทบต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร” และมอบหมายให้เผยแพร่ 
ต่อกรรมการธนาคารทุกท่าน เพ่ือให้ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติของกรรมการตามท่ีกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับท่ีเก่ียวข้องก�าหนด  
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร 

3. ทบทวนนโยบายการจ�ากดัจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการธนาคารจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณา 
ต่อไป ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

3.1 กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้ไม่เกิน 3 แห่ง
3.2  กรรมการธนาคารสามารถด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ หรอืกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างในบรษิทั 

อื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
3.3  กรรมการธนาคารสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน  

5 บริษัท (นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้)

4. เหน็ชอบหลกัการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้มีสทิธเิสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตั ิเหมาะสมเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้ 
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้าส�าหรับปี 2563 โดยให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 4  
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีเรื่องต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือเป็นพิเศษภายใต้บทบาทหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการอิสระ จะมีการนัดประชุมเพิ่มเติมจากก�าหนดการตามปกติ รวมทั้งหากมีความจ�าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงก�าหนดการประชุม จะมีการหารือ 
ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้กรรมการอิสระทุกท่านทราบเป็นรายกรณีต่อไป

6. คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน ได้แก่ นายวิชัย อัศรัสกร และ 
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)

7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระประจ�าปี 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
การประเมนิผลคณะกรรมการอสิระ (ทัง้คณะ) และการประเมนิผลคณะกรรมการอสิระรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) โดยภาพรวมของผลการประเมนิฯ  
ประจ�าปี 2562 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบต่อไป 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2562

ธนาคารกรงุไทยตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance: CG) และการด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ตามหลักการ ESG ได้แก่  
สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ตามวิสัยทัศน์  
Growing Together โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�าหนดแนวทางและ 
ตดิตามผลการด�าเนนิงาน โดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 5 คน และในปี 2562 มกีารประชมุทัง้สิน้ 13 ครัง้

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการ 
กรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิตส�านึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทนการทุจริต (Zero Tolerance) ผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” ที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เพื่อ
ปรับปรุงการด�าเนินงานของธนาคารผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน ที่ได้ด�าเนินการตามอัตลักษณ์ของธนาคารต่อไป 

ซึ่งผลจากการด�าเนินการปี 2562 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

   รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2562 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

  ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 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�าเนินงานที่ดี ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จ�านวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และ 
กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร 1 คน โดยมนีายนนทกิร กาญจนะจติรา เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และนายธนัวา เลาหศิรวิงศ์ 
เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการก�าหนดกฎเกณฑ์ตามแนวทาง 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมท้ังสิ้น 21 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งใส ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูถ้อืหุ้นเป็นส�าคญั รวมทัง้พจิารณา
กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส�าคัญต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1. ทบทวนและก�าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพ่ือ 
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางอ้างอิงในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
จากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร  
ตลอดจนวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวง 
การคลัง และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงตรวจสอบประวัติและผลการท�างานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อมค�านึงถึงขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 
กบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ก่อนทีจ่ะขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ 
ธนาคารและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (Rotation) ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร โดยค�านึง 
ถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้น�า และมีความช�านาญในต�าแหน่งที่ได้รับ สามารถ
ตดัสนิใจเพือ่ธรุกจิของธนาคารได้อย่างมเีหตมุผีล ตลอดจนมวีสิยัทศัน์และทศันคตทิีด่ต่ีอธนาคาร โดยจะเน้นการผลกัดนัให้ผูบ้รหิารมกีารหมนุเวยีน
เติบโตข้ามสายงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเอง คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในด้านอื่น 
เพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับ 
ผู้บริหารสายงาน (N-1) และผู้บริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาและก�าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน

6. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�านึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากบั และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึพจิารณาหลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัย่อย ให้สอดคล้อง
กับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

7. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของ
ธนาคาร และการจ่ายผลตอบแทนของธนาคารคู่เทียบ รวมถึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่

8.1 โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร
8.2 แนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
8.3 แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคาร

นอกจากนี้ ได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทน 
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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1.  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
1.1 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารกรงุไทย มคีวามมุง่มัน่ และตระหนกัถงึการด�าเนนิธรุกจิ 
ด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศใน 
การด�าเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ  
ค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนที่ส�าคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่าง 
ยั่งยืนของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ให้ความส�าคัญของการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ด�าเนินงาน 
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการส่งเสริมให ้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั ยึดมัน่และปฏบิตัติามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น�าไปสู่การเป็น 
องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของ 
ธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�าหนดแผนปฏิบัติการ 
และมาตรการการตดิตาม เพือ่ให้มกีารปฏบัิตติามนโยบายการก�ากบัดแูล 
กิจการ และมีการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายพร้อมปรับปรุง 
นโยบายดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้ตดิตามและ 
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ี 
ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์ 
อักษร ซึ่ งสอดคล ้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 ประการ ดังนี้

1)  Creation of Long Term Value : 
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

2)  Accountability : 
แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3) Responsibility : 
รู้ส�านึกในหน้าที่

4)  Promotion of Best Practices : 
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

5)  Equitable Treatment : 
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

6) Transparency : 
แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

7)  Social and Environmental Awareness : 
ส�านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบาย 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีไ่ด้สือ่สารไปยงัพนกังานทุกระดบัผ่านสือ่ต่างๆ ของ 
ธนาคาร และยงัได้ผสมผสานก�าหนดเป็นภารกจิทีท่กุหน่วยงานจะต้องม ี
การด�าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร ซ่ึงจะท�าให้ม่ันใจได ้
ว่าธนาคารได้ด�าเนนิการตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการ 
ธนาคารทุกคนก็ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมด้าน 
ความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง เกดิผลเป็นรปูธรรม 

และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้ธนาคารได้ 
พัฒนาโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการต่างๆ และด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ภายใต้แนวคิดการสร้างทุนทางปัญญา และที่ส�าคัญ ธนาคารยังเชิญชวน 
ให้สงัคม ชุมชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ เข้าร่วมกจิกรรมของธนาคารด้วย  
เพื่อให้เกิดกระแสและเป็นพลังผลักดันให้สังคมมีการตื่นตัวที่จะใส่ใจ 
ซึ่งกันและกัน และพร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ 
ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ในปี 2562 ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1.  การทบทวนแผนยุ ทธศาสตร ์ ด ้ านบรรษั ทภิ บาล 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 - 2564 เพื่อยกระดับการด�าเนินงาน 
ของธนาคาร สอดรบักบัยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาตริะยะที ่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�านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency  
Assessment: ITA) ของธนาคาร
2. การน�าหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (CG in Process)   

โดยมีการปรับปรุงแนวทางการด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล ปี 2562 ให้ 
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

3. การด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ที่ด�าเนินการผ่าน 
กลยทุธ์ 3 ป. ได้แก่ ปลกูจติส�านกึ ป้องกนั ปรบัเปลีย่น เพือ่ให้เกดิผลด้าน  
Financial Growth, Regulators/Stakeholders, Process Improvement/ 
First Line of Defense และ Employee เพือ่มุง่สู่ธนาคารคณุธรรมต้นแบบ 
และองค์กรที่ยั่งยืน

4. การประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน 
อย่างมีคุณธรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รวมทั้งมี 
การถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในรูปแบบต่างๆ

5. การจดักจิกรรมสมัมนาวนักรงุไทยคณุธรรม (9 มกราคม 2562)  
เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม  
และเพื่อยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี  
ปราศจากการทจุรติคอร์รปัชนั (Zero Tolerance) โดยมกีารมอบนโยบาย
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ดังกล่าวสู่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงนิของธนาคาร เพือ่น�าไปปฏบิตัต่ิอไป โดยมกีารบรรยายพเิศษ เร่ือง  
องค์กรคุณธรรมท่ียั่งยืน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  
วัฒนชัย และการเสวนา เร่ือง องค์กรแห่งความย่ังยืน โดยประธาน 
กรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ซ่ึง 
คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงูของ 
บรษิทัในกลุม่ธรุกจิของธนาคารและหน่วยงานภาคีเครอืข่ายของธนาคาร  
ต่างให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมงานนี้ 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลของ 
บริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%   

7. การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาล ผ่านทาง 
เวบ็ไซต์ และ Intranet ของธนาคาร รวมถงึส่งตรงไปยงั E-Mail ของพนักงาน

8.  การเข้าร่วมกบัหน่วยงานภายนอกในการส่งเสรมิและพฒันา 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตาม Best Practice  
และการช่วยเหลือระหว่างกันในกลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน 
ภายนอก

9. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อให้สอดรับ 
กับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับสากล ซึ่งได้รับ 
การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption)

1.2 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารด�าเนินธุรกิจ 

เป็นไปตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึง 
ความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณ และจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นรากฐาน 
ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยคณะกรรมการ 
ธนาคารอนุมัติให ้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 
ทกุระดบั ยึดถอืและปฏบัิตทิัว่ทัง้องค์กร และให้เผยแพร่นโยบายการก�ากบั 
ดูแลกิจการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงผู ้สนใจสามารถ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท�าข้ึน 
และประกาศใช้ครั้งแรกต้ังแต่ พ.ศ. 2545 และได้มีการปรับปรุงเพื่อ 
ยกระดบัมาตรฐานการก�ากับดแูลกจิการของธนาคารอย่างต่อเนือ่งมาโดย 
ตลอด โดยยึดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการตามหลักการที่ได้รับการ 
ยอมรับในระดับสากลท้ังในและต่างประเทศ อาทิ หลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
(Organisation for Economic and Co-operation Development 
 - OECD) หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับบริษัทจดทะเบยีน ทีแ่นะน�า 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Principles of Good  
Corporate Governance for Listed Companies) คณะกรรมการก�ากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Code: CG  
Code) และสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย เป็นต้น บนหลกั  
Apply or Explain ปรบัใช้ตามทีเ่หมาะสมกบัการบรหิารจดัการ กฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคารได้ 
รบัทราบและยดึถอืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเป็นหลกัในการปฏบิตังิาน  
อันน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า 
และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร

2.  คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 โครงสรา้งคณะกรรมการชุดย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคาร  
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 7 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
5. คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
6. คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
7. คณะกรรมการอิสระ
โดยมีรายชื่อกรรมการ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ของ 

คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงรายชื่อกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ 
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผย 
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 82-92

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจดัการ
• คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการการจัดการมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก�าหนด และตดิตามผลการอนมุตัอิอกผลิตภณัฑ์ 
ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee) รวมท้ังติดตาม 
และทบทวนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมี 
อ�านาจอนมุตัใินเรือ่งต่างๆ ตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบ/ค�าสัง่ของธนาคาร  
โดยก�าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีอ�านาจหน้าที่ 

ในการก�าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หน้ีสิน และ 
เงนิกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกบัปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ทีม่ี 
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและการท�าก�าไรของธนาคาร รวมถึงการน�า 
เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้เพ่ือก�าหนดอัตราดอกเบี้ย  
ผลตอบแทนด้านสินเช่ือและเงินฝาก รวมท้ังการลงทุนในสินทรัพย์ให ้
เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร โดยจัดให้มี 
การประชมุอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 
คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อและ 

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามท่ีก�าหนดไว้ในค�าส่ังธนาคาร เรื่อง อ�านาจ 
ในการอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหน้ี อ�านาจอนุมัติรับโอน 
หลกัทรพัย์ประกนัช�าระหนีต้ามทีธ่นาคารก�าหนด โดยจดัให้มกีารประชุม 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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• คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ
คณะกรรมการกลัน่กรองสินเชือ่มหีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรอง 

งานที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร  
ได้แก่ กล่ันกรองการอนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที ่
ธนาคารก�าหนด การซื้อขายทรัพย์สินพร้อมขาย และการเข้ารับประกัน 
การจ�าหน่าย และ/หรอืการลงทนุในตราสารหนี ้ยกเว้นตราสารหนีท้ีอ่อก 
โดยรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐท่ีกระทรวง 
การคลังค�้าประกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือและปรับปรุง 
โครงสร้างหนีแ้ละธรุกรรมสนิเชือ่ตามทีธ่นาคารก�าหนด และปฏบิตัหิน้าที่ 
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ 
บริหารและคณะกรรมการธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ�านาจ 

หน้าทีใ่นการก�ากบัควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของธนาคารให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับทางธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์  
และข้อมูลสารสนเทศ  พิจารณากล่ันกรองแผนงานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศของธนาคาร และแผนปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ให ้
ครอบคลุมถึงความถูกต้องต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า ประชาชน  
ตลอดจนช่องทางการท�าทจุรติผ่านระบบสารสนเทศ และแนวทางป้องกนั 
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

• คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ 
คณะกรรมการบรหิารจดัการบรษิทัในเครอื มอี�านาจหน้าท่ี 

ในการพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทในเครือให้มีทิศทางไป 
ในแนวทางเดยีวกนักบัวตัถปุระสงค์และยทุธศาสตร์ของธนาคาร รวมทัง้ 
พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เป็น 
ไปตามระเบียบก�ากับดูแลบริษัทที่ธนาคารลงทุน โดยได้ก�าหนดจ�านวน 
การประชุมเบื้องต้นไว้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

3.  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหาร 
ระดับสูงสุด

3.1 การสรรหากรรมการ
3.1.1 กรรมการ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่ 

พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ  
(Director Pool) และในกรณีการสรรหาบุคคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบวาระ จะมีการพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า 
รับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

2. คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรอง 
บุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและไม ่มี ลักษณะต้องห ้ามตามที่ 
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�าหนด ข้อบังคับของธนาคาร และ
กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดยค�านึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการ

ธนาคารตามนโยบายของธนาคาร ท่ีก�าหนดให้กรรมการมีคุณสมบัต ิ
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะและความเชี่ยวชาญ  
(Skill Matrix) และประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับภารกิจ 
และยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงในด้านท่ีธนาคารยังขาดหรือต้องการ 
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านใดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้บุคคลที่มี 
ความเหมาะสมทัง้ความรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และ 
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับความต้องการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนภารกิจ 
และยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการต ้องค� า นึงถึ งคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย
- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก�าหนดไว้ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน 
การเงิน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับที่ 
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร  
รวมถึงไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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- บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ท่ี 
ธนาคารก�าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร ซ่ึง 
ท�าให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งใน 
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ ซ่ึง 
ประกอบด้วยผูม้คีวามรูห้รอืประสบการณ์ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัด้านธรุกจิ 
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน  
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน

- บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น 
ได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

- การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
 ด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวม  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่เกิน 3 แห่ง
 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น 

ผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 กลุ่ม 
ธุรกิจ

 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
(นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับ 
โครงสร้างหนี้)

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทน  
น�าเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร

4. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้น�าเสนอรายช่ือ  
เพือ่ขอความเหน็ชอบการแต่งตัง้กรรมการต่อหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง

5. คณะกรรมการธนาคารด�าเนนิการตามแต่ละกรณ ีดงัน้ี
   5.1 กรณกีารแต่งตัง้กรรมการแทนผู้ออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระ
   คณะกรรมการธนาคารน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือก 
เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้ง 
กรรมการ ดังต่อไปนี้
  - ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ  
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
  - ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  
ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู ้ถือหุ ้น  
แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท้ั่งหมดเลอืกตัง้บคุคลเดยีว หรอืหลายคน 
เป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้
  - บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบั 
ลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกต้ังในล�าดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

  ท้ังนี ้ในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ธนาคาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
การน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   5.2 กรณีการการแต่งตั้งกรรมการแทนต�าหน่งที่ว่าง 
ในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีตามข้อ 5.1

   คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ แต่งตั้งบุคคลด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและให้อยู ่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

6. หน่วยงานภายในธนาคารด�าเนินการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณชิย์ รวมถงึรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�าหนด

โดยทีผ่่านมา ธนาคารได้มกีารด�าเนนิการตามกระบวนการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

3.1.2 กรรมการอสิระ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
อสิระด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยทีผ่่านมา ธนาคารได้มกีารด�าเนนิการ 
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกรรมการอิสระ 
จ�านวน 5 คน จากจ�านวนกรรมการธนาคารท้ังหมด 11 คน เท่ากบัสดัส่วน 
ร้อยละ 45.45 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระทุกท่าน 
เป็นผูมี้คณุวฒุ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู ้ที่ปฏิบัติหน้าท่ีด ้วย 
ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ท�าหน้าทีด้่วยความเป็นอสิระทีส่มบูรณ์ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร 
และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคาร ช่วยดแูลการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร 
ให้มกีารผสานประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และ 
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ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระใน 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
มกีระบวนการสรรหาและแต่งต้ังเช่นเดยีวกบักรรมการ โดย 

บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ 
กรรมการแล้ว จะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามนยิามกรรมการอสิระของ 
ธนาคารด้วย ดังนี้

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอสิระจะต้องไม่มธีรุกจิหรอืการงานทีเ่กีย่วข้องกับ 

ธนาคารพาณิชย์ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน  
และต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมซ่ึงเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุนในเรื่อง การถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน

(ก) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้ 
รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถอืหุน้ของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได ้
พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ 
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ   
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดย 
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ 
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็น 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ 
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ ้นที่มีนัย หรือ 
ผูม้อี�านาจควบคมุของผูที้ม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัธนาคาร บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�า 
รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้ 
หรอืรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน  
การให้สินทรพัย์เป็นหลักประกนั หนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อ่ืนท�านองเดยีวกนั 
ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต ่
ย่ีสบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้นี ้การค�านวณภาระหน้ี

ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว ่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 
ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าวให้
นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทาง 
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวม 
ถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั 
ค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร และไม่ 
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง 
วิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม ่
น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป ็นกรรมการที่ได ้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป ็น 
ตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ 
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 
หนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ 
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 
ธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง 
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

(ญ) ต้องเป็นผูท้ีผ่่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ 
ธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  ทัง้นี ้ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระ ท่ีมีลกัษณะ 
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของธนาคาร  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ ควบคมุของธนาคาร โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบ 
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

นอกจากนี้  กรณีที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน/ 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้มปีระกาศปรบัปรงุ/ 
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได ้
ภายหลังต่อไป

ในกรณทีีบ่คุคลทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก�าหนดไว้ในนิยามกรรมการอิสระ  
ธนาคารจะจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ได้มีการพจิารณา 
ตามหลักในมาตรา 89/7 แห ่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วว่า การแต่งตั้ง 
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บุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น 
ที่เป็นอสิระ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง 
วิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

- เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ในการเสนอให้มี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี  

ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที ่
ออกใหม่ ธนาคารขอเปิดเผยข้อมูลกรณีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ทางธรุกจิมลูค่าตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองธนาคาร
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ซึ่งธนาคาร 
ได้ใช้เกณฑ์มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการอิสระของธนาคาร 
จ�านวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายวิชัย อัศรัสกร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ บมจ. เอเช่ียนซ ีคอร์ปอเรช่ัน กรรมการ บจ. พาเนล พลสั และ 
กรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ

2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท.  
และกรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ 

โดยนิติบุคคลทั้ง 6 แห่งดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับธนาคารโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อและภาระผูกพันมูลค่าเกินกว่า 
ยี่สิบล้านบาทซึ่งเป็นการท�าธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติในการประกอบ 
กิจการของธนาคาร และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกทั้งไม่มีลักษณะที่ 
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณและไม่มผีลกระทบต่อการปฏบัิต ิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่

ธนาคารปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบั 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการ 
สรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะ 
ประกาศรับสมัครเพ่ือเป ิดโอกาสให ้ผู ้ ท่ีมีความรู ้ความสามารถ  
มปีระสบการณ์ในการบรหิารองค์กรขนาดใหญ่ และมวีสิยัทศัน์ สมคัรเข้า 
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู ้จัดการใหญ่ โดยธนาคารจะแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาข้ึนเป็นการเฉพาะ เพือ่ท�าหน้าทีส่รรหาคดัเลอืกบคุคล 
ทีม่ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อ 
คณะกรรมการธนาคารพจิารณา และธนาคารจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาผลตอบแทนขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อด�าเนินการก�าหนด 
ผลตอบแทน และแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

3.3 การสรรหาผู้บรหิารของธนาคารในต�าแหน่งผู้บรหิารสายงาน
ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส  

ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากร 
บุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาสรรหา 
บุคคลภายในธนาคารท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์เกีย่วกับ 
งานในความรับผิดชอบของสายงานน้ันๆ จาก Successor Pool โดย 
เน้นการให้ผูบ้รหิารได้มโีอกาสหมนุเวยีนงานไปปฏบิตังิานในด้านอืน่ เพือ่ 
เรยีนรูง้านใหม่ๆ และเสรมิสร้างขดีความสามารถ รวมถงึเป็นการพฒันา 
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร  
และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณา 
แล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในท่ีมีความเหมาะสมขึ้นมา 
ทดแทนได้ทนั จงึจะพจิารณารบับคุคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  
ทักษะ และประสบการณ์ ภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติ 
ทีด่ต่ีอองค์กรเข้ามาปฏบิตังิานกบัธนาคาร โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพือ่พจิารณา 
อนุมัติต่อไป

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและ
บรษัิทรว่ม 

4.1  นโยบายการก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและ
บรษัิทรว่ม

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็น
กรรมการ เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุดแูลการด�าเนนิงาน และประสาน
ประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก�าหนดให้บริษัทย่อย 
จัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีน�าเสนอต่อธนาคารเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ รวมถึงมีการก�าหนดตัวช้ีวัดผลงานของบริษัทย่อย  
เพื่อให้นโยบายการด�าเนินกิจการมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ธนาคาร โดยให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อธนาคารเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ และส�าหรับกรณีที่บริษัทในกลุ ่มธุริกจทางการเงินจะมี
เหตกุารณ์เปลีย่นแปลงภายในทีเ่ป็นนยัส�าคญั จะต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากธนาคารก่อนด�าเนินการ

4.2 การด�าเนินการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อย
และบรษัิทรว่ม

ธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 
แต่งต้ังผู ้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ 
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้บริหารของธนาคาร 
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยธนาคารได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติ
ส�าหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู ้ถือหุ ้นบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ธนาคาร
ก�าหนดให้บริษัทย่อย จัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีน�าเสนอ
ต่อธนาคารเพ่ือขอความเห็นชอบ พร้อมก�าหนดตัวช้ีวัดผลงานของ 
บริษทัย่อย เพือ่ให้นโยบายการด�าเนินกจิการมคีวามสอดคล้องกบันโยบาย
ของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุน 
และการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจัดท�าข้อมูล
พร้อมท้ังรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายครึ่งปีเสนอต่อ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง รวมท้ังจัดท�าผลการด�าเนินงาน 
รายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่หน่วยงานก�ากับ 
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินน�าส่ง
ข้อมูลทางการเงินและรายการระหว่างกันรายไตรมาสมายังธนาคาร  
เพือ่จดัท�างบการเงนิรวม รวมถงึก�าหนดให้รายงานข้อมลูการท�าธรุกรรม 
ภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือให้ธนาคารสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทใน
กลุ ่มธุรกิจทางการเงินต้องเสนอขอความเห็นชอบส�าหรับกรณีท่ีมี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�าคัญ เช่น การเพิ่มทุน 
การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ ซ่ึงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม
ปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�าหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร และบริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน
ด�าเนินการ

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทร่วมใน
ลักษณะ Joint Venture โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก�ากับบริษัทนั้นๆ ก�าหนดไว้

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ก�าหนดมาตรการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ห้ามพนักงานท�าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ใน 

ประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูล 
ภายในอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ียัง 
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรู้มาใน 
ต�าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของ 
ธนาคาร และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
หรอืผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อมลูภายในนัน้ออกเปิดเผยเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าดงักล่าว  
โดยตนได้รับประโยชน์

2. กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน และ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือ เทียบเท่าข้ึนไปในสายงานบัญชี 
หรอืการเงนิ มหีน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ท่ีออกโดย 
ธนาคาร ทั้งของตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก�าหนด นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ผูบ้รหิารสายงาน มหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยธนาคารท้ัง 
ของตน ของคูส่มรสและของบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะเป็นประจ�าทกุเดอืน 
ต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียให้ 
เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมท้ังจัดส่งส�าเนารายงาน 
ดังกล่าวให้ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ เพื่อรวบรวมและใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการท่ี 
เกี่ยวโยงกันต่อไป

3. การก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูล 
ภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาทีจ่�ากดัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดย 
ธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูล 
ภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เก่ียวข้องได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ  
ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผย
ข้อมูลส ่วนได้เสียของตน และผู ้ ท่ี เกี่ยวข ้องต่อคณะกรรมการฯ  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย เป ็นต ้น  
และเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ้นของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้กรรมการ 
แจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า 
ก่อนท�าการซื้อขาย

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ 
ผู ้ สอบบัญชีของธนาคารในรอบป ีบัญชี  2562 จ� านวนเงินรวม  
9,000,000 บาท 

• ค่าบริการอื่น 
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่ง 

ได้แก่ การตรวจสอบยอดก�าไรขัน้ต้นจากการปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ  
และการสอบทานค�าแปลงบภาษาอังกฤษบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของ 
ธนาคารในรอบปีบัญชี 2562 จ�านวนเงินรวม 710,000 บาท

 
7. การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ
บรษัิทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรบัใช้

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (974) เมื่อ 
วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติ CG Code  
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า CG Code เป็น 
หลักปฏิบัติ ท่ีมีประโยชน์ส�าหรับคณะกรรมการในฐานะผู ้น�าหรือ 
ผู ้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
รวมท้ังได้มีการทบทวนการด�าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม  
CG Code ในแต่ละหลกัปฏบัิต ิเพือ่ให้ม่ันใจว่าผลการปฏบัิต ิ(Outcome) 
มคีวามเหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารเหน็สมควรให้มกีาร
พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตาม
บรบิททางธรุกจิของธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้มีการพฒันาการ
ด�าเนินการด้านต่างๆ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เหมาะสมและต่อเนือ่ง และให้บันทึกการพจิารณาไว้เป็นส่วนหนึง่ของมติ
คณะกรรมการด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 17/2562 
(1015) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนการน�า 
หลกัปฏบิตัติาม CG Code ปรบัใช้ตามบริบททางธรุกจิของธนาคาร ทีไ่ด้ 
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ให้คงนโยบายในการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติตาม CG Code ที่มี 
ความเหมาะสมมาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของธนาคาร และแนวปฏิบัติ
ของธนาคารที่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคารที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
จ�านวน 4 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
• ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ควรพจิารณาก�าหนด

(1)   องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่
กึ่งหนึ่ง หรือ

(2)   แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร ่วมพิจารณาก�าหนดวาระ 
การประชุมคณะกรรมการ

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได ้ก�าหนดองค ์ประกอบของ 
คณะกรรมการไว้ว่า ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ 
ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคาร 
ควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการธนาคารและ 
ฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 
 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ 
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด หรือ 
 2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการ 
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร  
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 5 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน  
11 คน หรือเท่ากับร้อยละ 45.45 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 นอกจากน้ี กฎบตัรคณะกรรมการอสิระได้ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหนึ่งว่า เสนอแนะวาระการประชุมต่อ 
ประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�าคัญหรือประเด็นปัญหา 
ที่คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณาและยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระ 
การประชุม

• การท่ีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ มิได้กระทบต่อการใช้ 
ดลุพนิจิในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ เนือ่งจากประธานกรรมการเป็นบคุคล 
ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่านการสรรหาโดย 
คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงได้มีการก�าหนด Skill Matrix ท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงธนาคารยังมีแนวทางการถ่วงดุลอ�านาจ ดังนี้

- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ มีกลไกใน 
การด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ และโปร่งใส 

- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และไม่ใช ่
กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร รวมถงึไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธาน และกรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร

• ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ม ี
การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีแยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการมี 
บทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพเพือ่ให้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
ธนาคาร ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้
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• การพิจารณาในเรื่องที่มีนัยส�าคัญจะอยู่ในรูปแบบขององค์คณะ มิได้ 
อยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่ง

• โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมกีารตรวจสอบ และถ่วงดลุ  
(Check and balance) กันอย่างเพียงพอ คณะกรรมการธนาคารได้ 
ยกระดบัการท�างานของกรรมการอสิระ โดยให้มกีารด�าเนนิงานในรปูแบบ 
ขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของ 
ธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ  
วาระการด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและมีการแต่งตั้ง 
กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยปัจจุบัน  
พลเอก เทียนชัย  รับพร ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ

•  คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมา 
ช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อย 
ทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด�าเนินการดังกล่าวไว ้ใน 
รายงานประจ�าปี

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะ 
กรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ว่า ต้องจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
ท้ังแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินท้ังคณะ ปีละ  
2 ครัง้ และน�าผลการประเมิน ดงักล่าวมาปรบัปรุงและพฒันาการท�างาน  
รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของ 
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มี 
ทีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ใน 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกไ็ด้ ตามหลกัเกณฑ์และ 
ช่วงเวลาทีเ่ห็นสมควร โดยต้องเปิดเผยการด�าเนนิการดงักล่าวไว้ในรายงาน 
ประจ�าปี
 ซึง่ปัจจบุนัธนาคารยงัไม่มกีารตัง้ท่ีปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนด 
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการ เนือ่งจากธนาคารมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
คณะกรรมการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี
 - การจัดท�าแบบประเมิน มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 
เทียบเคียงกับหลักการ/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากับ ได้แก่ สคร. SET  
ก.ล.ต. IOD ธปท. 
 - มกีารทบทวนแบบประเมนิเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยผ่าน 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ
 - เปิดเผยการด�าเนนิการเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
คณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทกุปี
 - กระบวนการประเมินผลการด�าเนินการของคณะกรรมการ 
ธนาคารมคีวามเข้มงวดมากกว่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทยโดยท่ัวไป เพราะนอกจากคณะกรรมการธนาคารจะมีการ 
ประเมนิผลตนเองแล้ว ยังมกีระบวนการทีผ่ลการด�าเนนิงานจะถกูประเมนิ 
โดยบุคคลภายนอก ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
(สคร.) ซ่ึงมีการด�าเนินการตามระบบประเมินผลการด�าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการด�าเนินงาน 
รอบด้าน รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีการประเมิน 
บทบาทของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ โดยมีการก�าหนดเกณฑ์วดัทีช่ดัเจน  
โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
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 1)  บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
  1.1) การก�าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและ 
เป้าหมายที่ส�าคัญ
  1.2) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงาน 
ที่ส�าคัญ
  1.3) การดูแลติดตามผลการด�าเนินงาน
  1.4) การประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู และผู้บริหาร 
สูงสุด
  1.5) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
  1.6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  1.7) การส่งเสริมการด�าเนินงานด้าน CG และ CSR
 2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
  2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ

•  คณะกรรมการควรก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป ็น 
เครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู ้บริหารระดับสูง  
และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ 
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

 -   การ พิจารณาความความ เหมาะสมของสั ดส ่ วน 
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�าเนินงานระยะสั้น  
เช ่น โบนัส และผลการด�าเนินงานระยะยาว เช ่น  
Employee Stock Ownership Plan

• ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนดให้มีการน�าผลประเมินมาเช่ือมโยงระบบ 
แรงจูงใจ ปีละ 1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ Feedback ตามกระบวนการ ดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนและ 
ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด และ 
น�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2)  คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัวชี้วัดและประเมินผล 
การปฎบัิตงิาน โดยเปรยีบเทียบกับดชันวีดัผลส�าเรจ็ (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ก�าหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 3)  สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น�าเสนอผล 
การปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ
 4)  คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

• ธนาคารมีการบริหารค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับที่สอดคล้อง 
กับผลการด�าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดย 
การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ธนาคารได้ 
ด�าเนนิงานตามนโยบาย PDO (Performance Driven Organization)  
คอื องค์กรท่ีขับเคลือ่นด้วยผลการปฏิบัตงิานเป็นส�าคญั โดยพนกังาน 
จะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง  
นอกจากนั้น ธนาคารดูแลให ้พนักงานได ้รับเงินเดือน และ  
สทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และให้อยู ่
ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ชั้นน�า หรือสถาบันการเงินอื่น  
และจัดให้มสีวสัดกิารทีห่ลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 
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8. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีใน
เรื่องอื่น ๆ 

 รายงานการปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�าเนินงานที่ 

ถูกต้องภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดี มีระบบบริหารจัดการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมั่นและ 
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุฝ่าย เพือ่น�าธนาคารไปสูค่วามมัน่คง เพ่ิมมลูค่า และเจรญิเตบิโตอย่าง 
ยั่งยืน

ในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้มี 
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2555 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมถึงหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และ 
หลกัเกณฑ์การส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย  
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี  
2562 ธนาคารได้รับผลการประเมินตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมอยู่ 
ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยมีการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการในปี  
2562 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
1.1	นโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารมนีโยบายดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุ้น ส่งเสรมิและอ�านวย 

ความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน  
รวมถงึผูล้งทนุต่างชาต ิให้ได้ใช้สทิธขิองตนในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
ไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะ 
เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ 
ทีต่นถอือยู ่ สทิธใินการรบัส่วนแบ่งเงนิปันผล  สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ 
ผูถ้อืหุน้  สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้  สทิธใินการออกเสยีง 
ลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วม 
ตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของธนาคารผ่านการพจิารณาในวาระการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ เช่น การอนมุตัธิรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทิศทางในการด�าเนนิ 
ธุรกิจของธนาคาร การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของ 
ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี ้ธนาคารยงัด�าเนนิการตามแนวปฏบิตัทิีด่ใีน 
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายในด้านอื่นๆ  
รวมถึงละเว้นการกระท�าที่อาจเป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ 
ศึกษาสารสนเทศของธนาคาร ผู้ถือหุ ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ของธนาคารทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น  
ผลการด�าเนนิงาน นโยบายการบรหิารงาน บทวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน  
ผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันต่างๆ ข้อมูลงานวิจัยและ 
กิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญท่ีธนาคารเผยแพร่ผ่านทาง 
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้  
ธนาคารยังจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น การเข้าเยี่ยมชม 
ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
เป็นต้น

1.2	หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  

เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี 
บญัชขีองธนาคาร ส่วนการประชมุผู้ถอืหุน้คราวอืน่ๆ เรยีกว่าการประชมุ 

วิสามัญ ซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ 
ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัท่ีได้รบัหนงัสอืร้องขอจากผูถ้อืหุ้นตามหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ฎหมายก�าหนด โดยให้จดัการประชมุผูถ้อืหุ้นในวนั เวลา และสถานที่  
ซึ่งค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นส�าคัญ  
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ได้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนน 
เสียงได้พร้อมทัง้เสนอชือ่กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกใน 
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มีการเรยีกประชมุ 
ผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี และไม่มีการเรียก 
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ 
ถือหุ้นประจ�าปี 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  
กรงุเทพมหานคร พร้อมท้ังจัดท�าแผนท่ีและข้อมลูการเดนิทางเป็นเอกสารแนบ 
ส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม และน�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุม

1.2.2 การแจ้งเชิญประชุม และเอกสารการประชุม 
ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 4/2562 (1002)  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
ครั้งที่ 26 (ปี 2562) โดยภายในวันเดียวกันนี้ธนาคารได้ท�าการเผยแพร่ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารดังกล่าวพร้อมกันทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระ 
การประชมุผูถ้อืหุน้และความเหน็คณะกรรมการในแต่ละวาระ วนัก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ให้ผู้ถือหุ้นและ 
ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิ เล็กทรอนิกส ์บนเว็บไซต ์ของ 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า  
44 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร  
ครั้งที่ 5/2562 (1003) วันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ 
ของบุคคลที่เหมาะสมด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ โดย 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562)  
ธนาคารจึงได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารให้ผู้ถือหุ้นและ 
ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิ เล็กทรอนิกส ์บนเว็บไซต ์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการเพิ่มเติม 
ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

ธนาคารจัดท�าหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบ 
การประชมุ รวมถงึรายงานประจ�าปีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยม ี
ข้อมูลก�าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม วาระการประชุมที่ระบุว่า 
เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมท้ังแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน  
เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและ 
การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น ในแต่ละวาระ 
การประชมุมกีารระบถุงึวตัถปุระสงค์และเหตผุล ความเหน็คณะกรรมการ  
ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ อาทิ วาระอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผล มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
อัตราเงินปันผลที่เสนอพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ เป็นต้น  
วาระเลือกตั้งกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ 
การศึกษาและการท�างาน จ�านวนบริษัทจดทะเบียน/ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
และองค์กรอืน่ๆ ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา  
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ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีท่ีเป็นการเสนอชื่อกรรมการ 
เดมิกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอกีครัง้ ได้จดัให้มข้ีอมลูการเข้าร่วมประชมุ 
ในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นต้น วาระค่า 
ตอบแทนกรรมการ มข้ีอมลูประกอบ เช่น นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการ 
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต�าแหน่ง โดยได้เสนอค่าตอบแทน 
กรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นต้น วาระแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อและ 
รายละเอียดของผูส้อบบญัช ีข้อมลูทีแ่สดงถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี  
จ�านวนค่าสอบบัญชีที่เสนอ เป็นต้น

นอกจากนี ้ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุให้
ผู ้ถือหุ ้นที่มีข ้อสงสัยหรือประสงค ์จะทราบข้อมูลที่ เกี่ยวข ้องกับ
ระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้ามายัง
ธนาคารได้ท่ี E-Mail: share.holder@ktb.co.th หรอืตดิต่อส�านักกรรมการ
ธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4136, 0-2208-4144, 
0-2208-4146 หรือ สายด่วน โทร. 0-2111-1111

ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชมุพร้อมกนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของธนาคารตัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม 2562  
ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูเป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนได้รบั
ข้อมลูในรปูแบบเอกสารจากธนาคาร ส�าหรบัการน�าส่งหนังสอืเชญิประชมุ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้ด�าเนินการ ซึ่ง
ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกราย
พร้อมกัน โดยแยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับ 
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู ้ถือหุ้นต่างด้าว โดยน�าส่งทางไปรษณีย์ในวันที่  
28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น   
นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันจ�านวน 1 ฉบับ 
ตดิต่อกนัอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา 3 วนั คอื ตัง้แต่วนัที ่2 - 4 เมษายน 2562  
ซึ่งเป็นการล่วงหน้า 10 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.3 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการ 

ผู ้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วม 
การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่จะติดภารกิจที่ส�าคัญและจ�าเป็น 
ทีท่�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ได้ เพือ่ชีแ้จงผลการด�าเนนิงาน
และนโยบายบริหารงาน และตอบข้อซักถามให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับทราบ  
รวมถึงจัดให้มีผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่ เป ็นอิสระ ทั้งนี้  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) กรรมการ
ธนาคารได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 11 คนจากกรรมการทั้งหมด 
11 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้ ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน ในฐานะ Chief Financial Officer (CFO) ได้เข้าร่วม
ประชมุด้วย โดยธนาคารได้มอบหมายให้ บรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั 
ท�าหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และได้เชิญ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็น 
สักขีพยานการนับคะแนนเสียงด้วย โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้ง 
รายชื่อกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจน 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม

ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยได้น�าระบบ QR Code มาใช้ในการรับลงทะเบียน และ
การนับคะแนนเสียง และมีการแสดงผลในทุกวาระ ซึ่งช่วยให้การด�าเนิน
การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท้ังนี้ ประธานใน 
ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ ซึ่งได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม
ทีก่�าหนดโดยไม่มกีารเพิม่วาระอ่ืนๆ ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ 
นอกจากนี ้ในทุกวาระการประชมุ ประธานในทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสและ
ให้เวลาแก่ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวาระหรอืเกีย่วกบัธนาคารได้โดยอิสระ
ในเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นต่างๆ เหล่าน้ัน 
ที่ส�าคัญ รวมถึงค�าชี้แจงของธนาคารไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง  
ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์
อื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยได้ระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงนโยบายและหลักเกณฑ์การ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน  
รวมถึงการค�านึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ในการให้นโยบาย แก้ปัญหา และตดัสนิใจในการด�าเนินธรุกจิของธนาคาร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว  โดยได้เสนอจ�านวนเงนิค่าตอบแทน 
รวมถงึข้อมลูค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา  ซึง่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�า
ปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562 
ตามทีเ่สนอ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรรมการ ไว้ในหวัข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการหน้า 95-98

ในวาระเลือกต้ังกรรมการ ซ่ึงมีการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจ�านวนหลายคน ธนาคารได้เสนอ 
รายช่ือบุคคลทีละคนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการหน้า 136-137 ทั้งนี้ 
กรรมการทุกคนท่ีได้รับการเสนอช่ือในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุม
เป็นการชัว่คราว จนท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นได้พจิารณาและลงมตเิรยีบร้อยแล้ว 
จึงกลับเข้าห้องประชุม

1.2.4 การเปิดเผยมตแิละรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้
ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 26 

(ปี 2562) เสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกันนี้ธนาคารได้ท�าการเผยแพร่มติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกสยีงในแต่ละวาระ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ผูถ้อืหุ้นและ
ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิ เล็กทรอนิกส ์บนเว็บไซต ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร

ในการจดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี  
ครัง้ที ่26 (ปี 2562) ได้มีการบันทกึรายละเอยีดในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนีไ้ว้ด้วย

- รายชื่อและต�าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังตัวเลขสัดส่วนที่ค�านวณได้ของทั้ง  
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2 กรณี เลขานุการคณะกรรมการธนาคารซึ่งท�าหน้าที่เลขานุการของ 
ที่ประชุม  ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงผู้บริหารสายงานบริหาร 
การเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม 
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ผูแ้ทนของบรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั ซึง่ท�าหน้าท่ี 
ดูแลการประชุม (Inspector) และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอช่ือเพื่อเป็น 
ผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง วิธีการ
และขั้นตอนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งเลขานุการของ 
ที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

- สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ค�าชีแ้จงของกรรมการและผูบ้รหิารของ
ธนาคารที่ได้ตอบในแต่ละวาระ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียดจ�านวน
และสัดส่วนของคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ทีร่ะบอุย่างชดัเจน
ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บน
เว็บไซต์ของธนาคารภายในก�าหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น คือ 
วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศผ่านทางระบบข่าว 
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคารเพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวการเผยแพร่รายงาน 
การประชมุผูถ้อืหุน้และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีม่ข้ีอสงสยัหรอืมีความเห็น 
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดง 
ความคดิเหน็มายังธนาคารได้ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีท่ีป่ระชมุลงมติ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 
Treatment of Shareholders)

2.1	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม

ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น  และได้ใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยได้รับการ
ดแูลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมทัง้อ�านวยความสะดวก โดยเลอืก
สถานทีจั่ดการประชมุทีง่่ายต่อการเดนิทาง และเพยีงพอกบัจ�านวนผูถ้อืหุ้น 
ที่มาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับดูแลอ�านวย 
ความสะดวกอย่างเพยีงพอตลอดการประชุม เตรียมการรักษาความปลอดภยั 
และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการน�า
เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม

2.2	หลกัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม
หุ้นของธนาคารประกอบด้วยหุ้น 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ 

และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือ
เสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารหรือตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ธนาคารก�าหนด
กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม อาทิ 

2.2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
มรีายละเอียดการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ ้น การแจ้งเชิญประชุมและเอกสาร 
การประชุม การด�าเนินการประชุม รวมถึงการเปิดเผยมติและรายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
(Rights of Shareholders) สรุปได้ดังนี้

- ธนาคารได้เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัก�าหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็น 
คณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่าน 
ทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 44 วันก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น และต่อมาได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ที่เห็นชอบการน�าเสนอให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการและ 
กรรมการอิสระ ให้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการเพิ่มเติมในวันที่ 26 มีนาคม 2562

- หนงัสือเชญิประชมุผูถ้อืหุ้น ได้มีการให้ข้อมูลเกีย่วกบั 
หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้นเป็น  
1 เสยีง และถอืเสยีงข้างมากเป็นมต ิยกเว้นกรณีทีเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไว้ใน
ข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็นประการอ่ืน 
นอกจากนี้ ในการด�าเนินการประชุม เลขานุการของที่ประชุม ได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

- ธนาคารจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ และท�าการเผยแพร่พร้อมกัน บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารเป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้น�าส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุทกุรายพร้อมกัน 
แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับภาษาอังกฤษให้
แก่ผูถ้อืหุน้ต่างด้าว ทางไปรษณีย์เป็นเวลาล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัประชมุ
ผู้ถือหุ้น

2.2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลธนาคาร 

และการคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าท่ีได ้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลพร้อม
ข้อมูลด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ  
เพือ่รบัการคดัสรรผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด ผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน
สุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี โดย 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ได้ก�าหนดช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 และการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยธนาคารได้แจ้งการให้
สิทธิผู ้ถือหุ ้นได้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร  
ในวันที่ 24 กันยายน 2561 และ 2562 ตามล�าดับ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการและไม่ม ี
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
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ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช้หนังสือ 
มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยธนาคารได้น�าส่งเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู ้ถือหุ ้นด้วย ได้แก่  
แบบหนังสอืมอบฉนัทะตามทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด ครบท้ัง 3 แบบ คอื  
แบบ ก - แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข - แบบที่ก�าหนด 
รายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว ซึ่งธนาคาร 
แนะน�าให้ผู้ถือหุ้นใช้ และแบบ ค-แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็น 
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 
และดูแลหุ้น พร้อมทั้งได้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�านวน  
2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดง 
สิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน ค�าแนะน�าขั้นตอน 
ในการมอบฉันทะด้วย โดยไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใดซ่ึงท�าให้ยากต่อการ 
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ธนาคารดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่ให้มกีารเพิม่วาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เว้นแต่จะ
ได้มีการด�าเนินการถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด โดยทีผ่่านมารวมถงึการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี คร้ังที ่26 
(ปี 2562) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามล�าดบัระเบียบวาระ 
ที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารได้น�าส่งให้แก่ 
ผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระการประชมุ  
และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ี  
ในวาระการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ ธนาคารได้เสนอช่ือกรรมการ 
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- ธนาคารมนีโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 

และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง น�าข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนทราบ รวมทั้งก�าหนดให้มีการเก็บรักษา
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทกุคนในองค์กรถอืปฏบิตั ิโดยมสีาระส�าคญัคอื ห้ามพนกังาน
ท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตนได้ล่วงรูม้าในต�าแหน่งหรอืฐานะที ่สามารถ
ล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร และไม่ว่าการกระท�า
ดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อมลูภายใน
นั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์

- กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บรหิาร 
สายงาน และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ในฝ่ายการบญัชหีรอืการเงนิ มหีน้าทีร่ายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลกั
ทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ก�าหนด

- ธนาคารมีการรายงานการถือและการเปล่ียนแปลง
การถือหุ้นธนาคาร ของกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ผู้บริหารสายงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน และเปิดเผยการถือและ 
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ�าปี 
ของธนาคาร

- ก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย ์และป้องกัน 
การใช้ข้อมลูภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาทีจ่�ากัดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ที่ออกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง
สม�่าเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

- คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการแจ้ง 
ต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ 
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ 2 เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นธนาคาร  
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

2.2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งท่ี 13/2552 

(751) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้มีการพิจารณาให้มีการด�าเนินการ
ตามมาตรา 89/14 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคาร
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคารและบริษัทย่อย ตาม
แบบฟอร์มที่ธนาคารก�าหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้
เสยีนัน้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วันท�าการนับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงาน โดยที่ผ่านมา กรรมการ
และผู้บริหารของธนาคารได้มีการรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. ได้ก�าหนด
ให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียง 
ลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยประธานอาจเชิญให้ออกนอกท่ีประชุมเป็น 
การชั่วคราวก็ได้

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1	การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสียต่างๆ
ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร โดยได้ก�าหนดไว้เป็น 
ส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้ ซึ่งธนาคารยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

3.1.1 การปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้: ธนาคารมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิ 
ให้มผีลประกอบการทีด่ ีสามารถสร้างผลก�าไรให้เตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
และม่ันคง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้องอย่างครบถ้วน และยดึม่ัน
ในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ
ของผูถ้อืหุน้ อีกท้ังยงัมุง่มัน่พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั
เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว นอกจากนี ้ธนาคารยงัค�านึง 
และให้ความส�าคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ มีการจ่ายเงินปันผล 
ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้แสดงความคดิเหน็
และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของธนาคาร

3.1.2 การปฏบิตัต่ิอลกูค้า: ธนาคารด�าเนินการภายใต้ 
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มุ ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วย 
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ความเตม็ใจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงค�านงึถงึสุขภาพ และความปลอดภยั 
ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  
ให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์และความพงึพอใจสูงสุด โดยการน�าเสนอผลติภณัฑ์ 
และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยม ี
การพัฒนากระบวนการท�างานและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่าง 
เหมาะสม รวมถงึพฒันาช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยต่ีางๆ เพือ่อ�านวย 
ความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้าในการเข้าถึงบริการของธนาคาร  
ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารมีมาตรการในการดูแลรักษา 
ความลับของลูกค้าที่รัดกุม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของ 
ลูกค้า และด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ ตลอดจนการติดตาม 
วัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ 
บริการ ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย  
(sales conduct) ธนาคารได้กระท�าอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท�าให้เกดิ 
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

3.1.3  การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: มีนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้อื่นๆ อย่าง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ 
เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ายตามสญัญา หรอืเงือ่นไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่าง 
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไขในการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

3.1.4  การปฏบิตัต่ิอคูค้่า: ธนาคารมหีลกัในการด�าเนนิ
ธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส�าคัญ ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริงแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของก�านัล สินน�้าใจ การเลี้ยง
รับรอง หรือบริการที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะ
เจาะจง เพือ่หลักเล่ียงข้อครหาต่างๆ และป้องกนัมใิห้เกดิความโน้มเอยีง
ที่อาจจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ โดยยึดถือ 
การปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อ
การพัฒนาการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าอย่างย่ังยืน ในบางกรณีได้ช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิตและ 
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการจัดหาพัสดุ 
ของธนาคาร ดังนี้

ก. การด�าเนนิงานด้านการพัสดขุองธนาคารต้องเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด โปร่งใส และคุ้มค่าสามารถตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลได้ทุกขั้นตอน

ข. การจัดหาพัสดุต้องด�าเนินการให้เกิดผลดีต่อ 
ธนาคารมากที่สุด และได้รับพัสดุตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
ผู้ใช้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จ�านวนตรงตามเวลาที่ต้องการใช้งาน  
และการให้บริการ 

ค. การจัดหาพัสดุจะต้องกระท�าอย่างเปิดเผยและ 
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อธนาคาร  

ผลกระทบต่อภาระของประชาชนและสงัคม โดยไม่ถอืราคาท่ีเสนอต�า่สดุ
เป ็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค ่าใน 
ระยะยาว และมีการน�าปัจจัยต่างๆ มาประเมินกับผลลัพธ์ที่จะได้ 
จากการจัดหาพัสดุ แล้วเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อธนาคาร 

ง. การจดัหาพสัดตุ้องเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่าง 
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ  
ของผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเสมอภาค ท้ังในด้านการให้ข่าวสาร 
และการพิจารณาท่ีไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคล 
หรือนิติบุคคลเหล่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
1. ต้องเป็นผู ้มีอาชีพจัดหาและจัดจ้างตามที่ธนาคาร

ก�าหนด และ/หรือ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์
2.  ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของ

ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ 

ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค�าสั่ง 
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ต้องเป็นผู้มีอ�านาจในการท�านิติกรรมในนามบริษัท 
ห้างหุ้นส่วน หรอืนติบิคุคล แต่ในกรณทีีไ่ม่สามารถยืน่ซองเสนอราคาด้วย
ตนเองได้ ก็สามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือ
พนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด�าเนินการแทนได้ ท้ังน้ี จะต้องมีหนังสือ
มอบอ�านาจที่ลงนามโดยกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้มีอ�านาจกระท�าการ
ในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมท้ังประทับตราส�าคัญของบริษัท / ห้าง 
มามอบต่อธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

5. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ  
ในขณะที่เข้าร่วมการจัดหาพัสดุ และในขณะที่ลงนามสัญญา

6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และไม่เป็นผู ้กระท�าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู ่ระหว่างถูกฟ้อง 
ล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการ 
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยผู ้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู ้จัดท�าหนังสือ 
รับรองยืนยันนิติบุคคล/บุคคล

แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับธนาคาร
1. ความซื่อสัตย์สุจริต

1.1 ต้องด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

1.2 ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น ปลอมปนสินค้า หรือส่ง
สินค้าที่มาตรฐานต�่ากว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น

1.3 ไม่เสนอหรือให้สิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งในรูปแบบ 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการอ�านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 
หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจกระท�าการใดๆ

2.  การเก็บรักษาความลับ
2.1 มีนโยบาย และการสื่อความให้พนักงานในบริษัท

รักษาข้อมูลความลับของธนาคาร
2.2 ต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ

และไม่น�าข้อมูลของธนาคารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/
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หรอืเพือ่ประโยชน์ส่วนบคุคล และ/หรอืเพือ่ประโยชน์ทางการค้า พร้อมท้ัง 
มีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของธนาคาร

2.3 ต้องมีแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) เพ่ือรองรับกรณีงานที่ให้บริการมีปัญหา 
หยุดชะงักลง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

3.  การเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
3.1 ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการท่ีเกี่ยวข้อง 

เคารพวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพ้ืนที่ที่เข้าไปด�าเนิน 
ธุรกิจ

3.2 ต้องจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้
ตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

4.  การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากพบว่ามกีารด�าเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ทบัซ้อนระหว่างผู้ส่งมอบ 
คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และบุคลากรของธนาคาร

4.2 ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี 
และเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และ 
การบิดเบือนกลไกการแข่งขัน

5.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้กับ
ลูกจ้าง และด�าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.2  สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
และชุมชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ด�าเนินธุรกิจ

3.1.5  การปฏิบัติต ่อพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร:  
มุ ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได ้ท�าไว ้กับพันธมิตรธุรกิจของ 
ธนาคาร มีการประสานประโยชน์ด้านองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
และยกระดับความสามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และให ้
ความช่วยเหลือธุรกิจธนาคารในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

3.1.6  การปฏิบัติต่อคู่แข่ง: ธนาคารมีนโยบายการ 
ประกอบธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้าง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีนโยบายแข่งขัน 
ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง  
แต่ขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งการตกลงหรอืการพูดคุยถกเถยีงกบัพนกังาน 
ของหน่วยงานหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ๆ เกีย่วกบัต�าแหน่งทีต่ัง้ ภูมิประเทศ 
การตลาด การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแผนธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน 
ทางธุรกิจของธนาคาร

3.1.7 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ธนาคาร
ให้ความส�าคัญและมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่าน
นโยบายและโครงการดา้น CSR ตา่งๆ ที่ธนาคารจดัขึ้น ด้วยความมุง่มัน่
ในการเป็นองค์กรท่ีดขีองสงัคม มส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ี
ให้แก่ชมุชนและสงัคมโดยรวม  ในด้านสิง่แวดล้อม แม้ธรุกจิของธนาคาร
จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก ซ่ึงไม่ได้สร้างผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตโิดยตรง แต่ธนาคารกไ็ด้ตระหนัก
ถงึความส�าคญัของการรกัษาสิง่แวดล้อมโดยได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจธนาคาร และตั้งเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

3.1.8 การปฏิบัติต ่อคณะกรรมการและผู ้บริหาร:  
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารได้รบัรูถ้งึสทิธขิองตนเป็นอย่างดี 
และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สทิธแิละปฏบัิตหิน้าทีข่องตนตามกรอบ
ท่ีธนาคารก�าหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3.1.9 การปฏิบัติต่อพนักงาน: ให้ความส�าคัญกับ 
การบรหิารและพัฒนาบคุลากร โดยจดัให้มรีะบบการบรหิารงานบคุคลที่
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน มี
การปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องอย่างเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน ควบคู ่ไปกับการดูแลในเรื่องเงินเดือน  
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงสวัสดิการพนักงาน ให้อยู่ใน 
ระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัช้ันน�าทัว่ไป ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของธนาคารท้ังในระยะสั้นและระยะยาวโดย 
การวดัผลการปฏบิตังิานตามบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard)  
ส�าหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ธนาคารได้ด�าเนินงานตาม
นโยบาย PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรที่ 
ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ” โดยพนักงานจะได้รับ 
ผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง นอกจากน้ัน  
ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
ตามต�าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับ 
ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าหรือสถาบันการเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่ 
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของพนกังานได้อย่างเหมาะสม  
ธนาคารมีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
และกระบวนการพฒันาบคุลากร เพ่ือเพิม่ศกัยภาพของพนกังานให้พร้อมรบั 
การแข่งขันทางธุรกิจอยู ่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความส�าคัญใน 
ความปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให ้
ปลอดภยัและเอ้ือต่อการท�างาน มกีารก�าหนดมาตรการความปลอดภยัท่ี
ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ธนาคารก�าหนดขึ้น รวมทั้ง
ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท�าคู่มือแผนฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร  
ทัง้ในสถานการณ์ปกต ิหรอืเมือ่เกดิวกิฤต เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัส่งเสริม 
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันตาม
แนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ส�าหรับสวัสดิการ
พนกังาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสรมิให้พนกังานมีคณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ โดย
การจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น จัดให้มีสถานพยาบาลธนาคารเพื่อ
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว และผู้เกษียณอายุ 
ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน และให้เงินกู้สวัสดิการ 
เป็นต้น 

3.1.10 การปฏิบัติต่อภาครัฐ: การด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร นอกจากการมุ่งสร้างผลก�าไรให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่งคั่ง 
ให้แก่ลูกค้าและสนับสนุนให้สังคมโดยรวมมคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้แล้ว ธนาคาร 
ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และ
กฎระเบียบต่างๆ จากหน่วยงานก�ากับอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ 
ความร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเป็นอย่างด ีเพราะ 
ธนาคารเชือ่ม่ันว่า การด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องควบคูก่บัการมีจรยิธรรม 
ที่ดีนั้น เป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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3.1.11 การเคารพสิทธิมนุษยชน: ธนาคารด�าเนิน
ธรุกจิโดยยึดถอืกฎหมายทัง้ภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมถงึหลกัสทิธมินษุยชนสากล Universal Declaration of Human Rights 
หรือ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื้นฐาน ของสิทธิมนุษยชนใน
ทกุๆ สายธรุกจิและในทุกๆ พืน้ทีท่ีธ่นาคารด�าเนนิกจิการ ธนาคารเคารพ
ในการปกป้องรักษา รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนตามหลักการทีก่�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน
ของสหประชาชาติ

3.1.12 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา: 
ธนาคารจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยในการใช้ เผยแพร่ หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ จะต้องได้รบัอนญุาตจากผูเ้ป็นเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญานัน้ก่อน 
ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ
ธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทาง 
การค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารด้วย

3.1.13 การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั: ธนาคาร
มนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิภายใต้กฎหมาย จรยิธรรม ตลอดจนมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีและประกาศนโยบายต่อ
ต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti bribery and Coruption 
Policy) ต่อสาธารณะ รวมถึงมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการ 
กระท�าความผิด (Whistle Blowing) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผิด รวมทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติ 
และคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศ 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกท้ังเข้าร่วมเป็นภาคี 
เครือข่ายด้วย และได้รับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

3.1.14 การจัดซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ: ธนาคารจะ
แข่งขนัทางการค้าหรอืทางธรุกจิอย่างซือ่สตัย์ สจุรติ ด้วยวธิกีารทีโ่ปร่งใส 
โดยการด�าเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายและ 
กฎระเบียบว ่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ ้างก�าหนดไว ้ รวมทั้งธนาคารจะ 
ไม่แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพ่ือกระท�าการใดๆ ที ่
ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่ให้ได้มาซึง่สัญญาหรอืข้อตกลงใดๆ  
จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกจิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้  
จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ 
คอร์รัปชัน

3.2	การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการ

บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า 
สังคมผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานก�ากับ อีกทั้งธนาคารได้ประกาศใช้
นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีช่่วย
สร้างความมุ่งมั่นพัฒนาในกระบวนการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน 
สร้างการเติบโต เสริมความมั่งคั่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามวิสัยทัศน ์
ของธนาคาร “Growing Together” โดยธนาคารมีการก�าหนด 

นโยบายการปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซ่ึงท่ีผ่านมาธนาคารได้
ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์
ของผลกระทบ (Impact) ทีม่ต่ีอผู้มส่ีวนได้เสยี รวมถงึการค�านึงเรือ่งสทิธ์ิ
ในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย อาทิ 
ในปี 2561 ธนาคารได้ด�าเนนิการปรบัปรงุนโยบายคอร์รปัชนัให้เทยีบเท่า 
มาตรฐานสากลภายใต้หลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
การรบัหรอืให้สนิบน และการคอร์รปัชนัถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย โดยธนาคาร 
ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero Tolerance) นอกจากนี้ ได้มี 
การด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน�าผลที่ได้มาปรับปรุง 
สภาพการบรหิารจัดการให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงั 
ของพนกังาน โดยมีการส�ารวจความมุ่งม่ันจากการปฏบัิตงิาน ปีละ 2 ครัง้  
อีกทั้ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วม 
กจิกรรมตามวาระต่างๆ ทีธ่นาคารจดัขึน้ เช่น ผูถ้อืหุน้มสีทิธิใ์นการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระ เสนอชื่อ
ผูท้ีเ่หมาะสมมาเป็นกรรมการของธนาคาร และมกีระบวนการให้ผูม้ส่ีวน
ได้เสียติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของธนาคารได้
โดยตรงในการเสนอแนะให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของ
ธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง

3.3	การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	
คณะกรรมการมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจให้ผู ้มี 

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับ 
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้า 
และประชาชนทัว่ไปสามารถแจ้งเบาะแสหรอืแสดงความเหน็ต่อธนาคาร
ได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

•  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
  ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการ 

กระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใด
พบเห็นการกระท�าความผดิของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต  
ผดิกฎหมาย ผดิระเบยีบธนาคาร หรอืกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัต่างๆ 
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามท่ีก�าหนดไว้ ทัง้นี ้รายชือ่ของผูแ้จ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการ
ด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ดังนี้

  - ประธานกรรมการธนาคาร 
  E-Mail: whistletruth@ktb.co.th

  - Whistle Blowing Team
  E-Mail: whistle@ktb.co.th

  - จดหมาย: 
  Whistle Blowing Team ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  

เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
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.ธนาคารกรงุไทย 35 อาคารนานาเหนอื  

ชัน้ 13 ส�านกักรรมการธนาคาร ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
หรือ ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�าโพง กทม. 10331

 -  แบบสอบถามการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
โดยทีม Business Risk and Macro Research  
จะรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

 -  ส�าหรับพนักงาน 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�าหรบัผูถ้อืหุน้น�าเสนอประเดน็ ทีม่ปีระโยชน์ 

ต่อธนาคาร หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น ผ่าน คณะกรรมการ 
อิสระ ทาง E-Mail : share.holder@ktb.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
4.1	นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและสนบัสนนุให้ธนาคาร

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการปฏบิติังานโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยมีการดูแลให้มี
การเปิด เผยข้อมูลและค วามโปร่งใสในการด�าเนินงาน มีการปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม 
จนเกิดเ ป็นวัฒนธรรมบร รษัทภิบาลขึ้นในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงา นทั้งภาครัฐแล ะเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ส�าคัญต่างๆ 
พร้อมทัง้จดัท�าคูม่อืการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส เพือ่เป็นแนวทาง
ปฏบิตัแิละถอืใช้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัส�าหรบัพนกังานทกุระดบั ทุกส่วน
งาน ทั้ งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร

4.2	คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคญัและรบัผดิชอบต่อ

งบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยรวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวได้จัดท�าขึน้ตามมาตรฐาน
และหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมตาม
หลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผล
การด�าเนินงานของธนาคารตามที่เป็นจริง จัดให้มีการรายงานผลการ
ด�าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดย
รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ 
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีป่ระกอบด้วยกรรมการอสิระให้ท�าหน้าที่
ก�ากบัดแูลสอบทานความน่าเชือ่ถอืและความถกูต้องของรายงานทางการเงิน 
รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ท�าให้
มั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารสามารถเชื่อถือได้

4.3	หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.3.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธนาคารมีการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร โดยสาระส�าคัญของการด�าเนินการดังนี้

4.3.1.1 การเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารในระบบ
สารสนเทศ

ธนาคารจดัให้มเีวบ็ไซต์ย่อย คอื e-Procurement 
(ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง) ทีเ่ชือ่มโยงโดยตรง (Quick Link) กบัเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดู 
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ภายในเว็บไซต์นี้ให้มีข้อมูล
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารจัดซื้อกับบุคคลและ 
หน่วยงานภายนอกท่ีเป็นปัจจุบันไว้ มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับ 
การจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร ซึง่ประกอบด้วยประกาศการจัดซือ้จดัจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและ
ประกวดราคา ประกาศผลรายชือ่ผูช้นะการสอบราคา ประกวดราคาและ
การประมูล นอกจากการสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร 
ตามทีไ่ด้เผยแพร่ไว้แล้ว ในกรณผีูส้นใจทีจ่ะเสนองานในการจดัซือ้จดัจ้าง
ของธนาคาร สามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เพียงแต่แจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามท่ีธนาคาร
ก�าหนด

4.3.1.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและ
ข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ

หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย หน่วยงาน 
ภาครฐัและเอกชน สามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารได้ ภายใต้ 
ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร ดังนี้

ก) หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร 

หลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�าในฐานะพยานบุคคล  
สามารถขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค�าขอเปิดบัญชี รายการ 
ทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก ขอตรวจสอบข้อมูลการฝาก-ถอนเงิน  
ขอทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
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ข) หน่วยงานและบคุคลทีไ่ม่มอี�านาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูล จะมีท้ังหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถงึบคุคลทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นการร้องขอ
ตรวจสอบข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้ เนือ่งจากตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติว่า  
หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นความควบคมุ 
ดแูลของตนต่อหน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ หรอืผูอ้ืน่ โดยปราศจากความยนิยอม 
เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้

4.3.2 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักจิการ 
ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีไ่ม่ใช่การเงนิอย่างเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ท่ัวถึง เชื่อถือได้ และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อาท ิการเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
เป็นต้น ทัง้น้ี ข้อมลูส่วนใหญ่ได้น�าเสนอทางเวบ็ไซต์ของธนาคารทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้ โดยมีการด�าเนินการ 
ต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

4.3.2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน
- การน�าส่งงบการเงินและรายงานทางการเงนิ

ภายในเวลาตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบั ได้แก่ ส�านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด

- การจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อสรุปอธิบายในเชิงวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส

- การจัดท�างบการเงินถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม

- การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้ง 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) และค่าบรกิารอืน่ ในรายงาน
ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

- คณะกรรมการธนาคารจัดให ้ มีรายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยธนาคาร 
เปิดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�าปี

4.3.2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
- การเปิดเผยการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 

ธนาคาร เช ่น การให ้ความเห็นชอบและสนับสนุนให ้ธนาคาร 
จัดท�านโยบายด ้านบรรษัทภิบาลเป ็นลายลักษณ ์อักษร อาทิ  
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและสิ่ งแวดล ้อม และนโยบายการต ่อต ้านการให ้สินบน 
และคอร์รัปชัน เป็นต้น

- การจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืน เป็นประจ�าทุกปี โดยได้
เผยแพร่นโยบายและรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร

- การเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ บทบาท หน้าที่ 
และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชดุย่อย จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่าน 
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�าหน้าที่ ประวัติ 
การฝึกอบรมของกรรมการ ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี และบน 
เว็บไซต์ของธนาคาร

- การเปิดเผยโครงสร้างผูถ้อืหุ้นธนาคาร ข้อมลู
การถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.3.2.3 การเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วกบัการเงนิและ
ไม่เกี่ยวกับการเงิน

- การเปิดเผยนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะท้อนภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
โดยธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและ 
สมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ท�าหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร  
เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั และต้องเป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.3.3 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารจัดให้ทีม Finance Strategy ท�าหน้าที่รับผิด

ชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ธนาคาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีม 
เป็นธรรม และท่ัวถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารท่ีหลากหลาย ซ่ึงในปี 2562 
ธนาคารโดยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบและ
ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่างๆ ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครัง้

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  
(One-on-One Meeting & Conference Call)

62

การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม  
(Analyst Meeting & Fund Meeting)

8

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน  
(Road Show)

3

รวม 73

ข้อมูลการติดต่อกับทีม Finance Strategy 
โทรศัพท์:   0-2208-3668-9
โทรสาร:   0-2256-8800
E-Mail:   ir@ktb.co.th
ที่อยู่:   บมจ.ธนาคารกรงุไทย อาคารนานาเหนอื ชัน้ 6 
    เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เว็บไซต์ธนาคาร: เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์”
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4.3.4 การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดรับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครัง้

ข่าวเผยแพร่ (Press Release) 105

การแถลงข่าว (Press Conference) 22

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview) 14

รวม 141

5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities  
of the Board) 

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มกีารพจิารณาทบทวน
การน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
ธนาคาร ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว  
ที่ประชุมเห็นชอบให้คงนโยบายในการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติตาม  
CG Code ทีม่คีวามเหมาะสมมาปรบัใช้ตามบรบิทธรุกจิของธนาคารเพือ่ 
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ทบทวนการด�าเนินการของ 
ธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละหลักปฏิบัติเพื่อให้ 
มัน่ใจว่าผลการปฏิบัติ (Outcome) มีความเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ	1	ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

1.1 คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให ้ธนาคารมี 
การบริหารจัดการที่ดี มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักใน
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างความม่ันคงทาง 
การเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน 
การด�าเนินงานภาครัฐ มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการใน 
ระดับชั้นน�า โดยได้อนุมัติทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินการดังนี้

แนวนโยบายจากแผนยุทธศาสตร ์ รัฐวิสาหกิจ สาขา 
สถาบันการเงิน

เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาส 
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู ้
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล�้าใน
สังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่ม่ันคง โปร่งใส และย่ังยืน  
โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
และให้บริการทางการเงิน

วิสัยทัศน์
Growing Together: มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของ

บคุลากร เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตและความมัง่คัง่แก่ลกูค้า สร้างคณุภาพ
ที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่
ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน
(1) พนักงาน:  ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

ระบบงาน

(2) ลูกค้า:  ให้บริการและค�าแนะน�าท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

(3) สังคม:  ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

(4) ผู้ถือหุ้น:  สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
1.2 ในการก�ากับดแูลการบรหิารจดัการองค์กร คณะกรรมการ 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจท้ังระยะส้ัน ระยะปานกลาง  
และระยะยาว ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ  และติดตามดูแลให้มีการน�า 
แผนยุทธศาสตร์ธนาคารไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและสามารถสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นเพื่อจะให้ส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ มีการ
ด�าเนินธรุกจิให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ดแูลการสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลู
ของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกที่
จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง 
และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบตามช่วงระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม เพื่อการติดตามประเมินผล โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมถึงยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�าทุกปี ตลอดจน 
มีนโยบายให้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�าเนินงานของ
ธนาคาร ให้ได้รับรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และน�าไปสู่ 
การปฏิบัติที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและ 
ผูบ้รหิารปฏบิติัหน้าทีด้่วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซือ่สัตย์ 
สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการทั้ง
หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร  
มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไข 
และข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  
เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างย่ังยืน คณะกรรมการธนาคารได ้
อนมุตักิฎบัตรคณะกรรมการธนาคารทีร่ะบอุ�านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการธนาคารตลอดจนบทบาทหน้าที่ของประธาน 
กรรมการธนาคาร เพือ่ใช้อ้างองิในการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการธนาคาร
ทุกคน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
และให้มกีารทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้เห็นชอบตาม 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
(1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวม 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่เกิน 3 แห่ง
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(2) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3  
กลุ่มธุรกิจ

(3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
(นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับ 
โครงสร้างหนี้)

2. การประชุมคณะกรรมการธนาคารและองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมี

จ�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด กรรมการ
ธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ี
ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�าแหน่งที่ว่างลงเพราะ
เหตุอื่นที่ไม่ใช่ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เป็นมติของที่ประชุม  
ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะท่ี 
คณะกรรมการธนาคารจะลงมตใินทีป่ระชมุควรมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

1.4 คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึง
การด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส สจุรติและเป็นธรรม ตามแนวทางการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพ่ือให้เป็นองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพ มคีวามเป็นเลศิ
ในการด�าเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเป็นส่วนท่ีส�าคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัใิห้จดัท�านโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเป็น
ครั้งแรกในปี 2545 และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยธนาคาร
ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทั้งฉบับภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร 

1.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศใช้คู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาตั้งแต่ปี 2541 และได้มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและมีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของ Industry Code of Conduct ของ
สมาคมธนาคารไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของธนาคารประพฤตตินให้อยู่ในกฎระเบยีบ 
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่ใช้เพียง
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณนี้เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการ
มีความเข้าใจและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย โดยก�าหนดให้
เป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ทกุระดบั ในการตดิตามดแูลให้มกีาร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน ทั้งนี้ 
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 9 หมวดครอบคลุม 3  
หลกัการใหญ่ท่ีธนาคารยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิเสมอมา ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ 
ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ (Fairness) และ
การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Responsible to Stakeholders) ดังนี้

(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื่อสัตย ์
ส่วนตน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ 
การทุจริต การบริจาคการกุศล การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม การดแูลส่ิงแวดล้อม การเคารพสทิธมินษุยชน และการเคารพสทิธิ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาท 

ด้านการบริหาร บทบาทด้านการก�ากับดูแล และการท�าธุรกรรมกับธนาคาร
(3) มาตรฐานการให้บริการ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐาน

ข้อก�าหนดและเงือ่นไขการให้บรกิาร ข้อก�าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการให้
บริการ และมาตรฐานการทวงถามหนี้

(4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั ความหลากหลาย 

ในการจ้างงาน ความเสมอภาคในการท�างาน ความมีเกียรติในการ 
ปฏิบัติงาน สถานที่ท�างานที่ปลอดภัย และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแล 

ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า การด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า  
และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการตลาด

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วยหลกัการแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั การใช้ข้อมลู

ภายในและการปิดกั้นข้อมูล กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล หลักเลี่ยง
ความขัดแย้ง และการรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ

(7) การจัดการข้อมูล
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการ

ข้อมูลที่เป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
(8) การก�ากับดูแลโดยรวม
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ วัฒนธรรม

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระบบแจ้งเบาะแสภายใน
(9) การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
ประกอบด้วยหลกัการแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั การผกูขาด

ทางการค้า การระงับข้อพิพาทภายใน และการระงับข้อพิพาทภายนอก

หลักปฏิบัติ	2	ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	(Define	Objectives	that	Promote	
Sustainable Value Creation)

2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ธนาคารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
ให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ โดยใน
การทบทวน ได้ด�าเนินกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการพิจารณาด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบรอบด้านทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกในทกุมติิ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต รวมถงึความพร้อม ความช�านาญ และ
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร รวมท้ังข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร ผลส�ารวจความต้องการ
และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ รวมถึงผลส�ารวจทัศนคติ
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ของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน เป็นต้น 
2.2 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีกระบวนการ 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม หรอืช่องทางการสือ่สารระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีกบั
ธนาคารที่ชัดเจน มีการก�าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ธนาคารทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีการก�าหนดแนวปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยธนาคารได้ก�าหนดเรื่องต่างๆ นี้ไว้ในนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร และได้เปิดเผยการปฏิบัติไว้ในหัวข้อ
การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 147-151 อาทิ หลักการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนซึ่งมีการระบุช่องทางด�าเนินการไว ้
อย่างชัดเจน เป็นต้น

2.3 ธนาคารมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�าการใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู ้มีส่วนได้เสียในการสาน
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและร่วมเสริมสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับ
กิจการ สรุปได้ดังนี้

2.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ

กฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง 
หลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ  
UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ 
สายธุรกิจ และในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคารด�าเนินกิจการ ธนาคารเคารพใน
การปกป้องรกัษารวมถงึไม่เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการละเมิดสทิธมินุษยชน 
ตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ

2.3.2 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารมีนโยบายในการด�าเนนิธรุกจิโดยไม่ละเมดิต่อ

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
ความลับทางการค้า และผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยในการใช้เผยแพร่ 
หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน  
จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร  
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น
ของธนาคารด้วย

2.3.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ธนาคารมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย 

จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
และยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน” และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และมีนโยบาย
ในการจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด (Whistle 
Blowing) ทีเ่ปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ รวมทัง้ป้องกนั
การใช้ข้อมูลภายใน และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสนบัสนนุให้
เข้าร่วมเป็นภาคเีครือข่ายในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั รวมถงึ
สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและได้ประกาศนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโดยได้รับ 
ใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทจุรติ จากโครงการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) ซึง่ธนาคารได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
กบัโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมนิตนเองว่ามกีารก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีคณะ
กรรมการ CAC ก�าหนด โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC 
และเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 และได้รับการรับรอง
รอบที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

หลักปฏิบัติ	3	เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล	
(Strengthen	Board	Effectiveness)

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบคุคล
ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูล 
กรรมการ (Director Pool) เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตาม 
Skill Matrix ที่ก�าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมรีายละเอยีดกระบวนการสรรหาตามทีไ่ด้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด หน้า 136-137 คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบด้วยคณะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับธนาคาร ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 
1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 คน นอกจากนี้ กรรมการธนาคารทุกท่านยังได้
อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งท�าให้ธนาคารมี 
คณะกรรมการธนาคารทีเ่ข้มแขง็ ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
ได้ถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และตาม
ข้อบังคับข้อที่ 22 ที่ก�าหนดให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของทั้งหมด
ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละครั้ง นอกจากน้ี 
ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งทีเ่หมาะสมของกรรมการ โดย
ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมี 
ความเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งนานกว่าน้ัน คณะกรรมการจะพจิารณา 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจง
เหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น โดยท่ีปัจจุบันมีกรรมการ
ธนาคารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน จ�านวน 1 ราย 
ได้แก่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

3.2 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�านวน 
12 อัตรา ซ่ึงเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารถ่วงดลุอ�านาจกนัอย่างเหมาะสม ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกรรมการจ�านวน 11 คน และมีต�าแหน่ง
กรรมการว่างจ�านวน 1 ต�าแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา โดย
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารจ�านวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน หรือมี
อัตราเท่ากับร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ห้มี 
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
3 คน กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของธนาคารซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้ง 
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กรรมการและผู้บริหารสูงสุด หน้า 137 และเป็นแนวทางเดียวกับ 
หลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซึ่งมี 
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการอิสระ
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารและด�ารงต�าแหน่งได้
ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน    

3.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่กบั
บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้
โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
(check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกต
อื่นใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล
สิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
อนัเป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร 
โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดย
ให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการ
อิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ พลเอกเทียนชยั รบัพร  
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ธนาคารได้เปิดเผย 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระไว้ในหัวข้อ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 92 และ หัวข้อการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารสูงสุด หน้า 137-139

3.4 ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 19. ก�าหนดให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ โดยตามกฎบัตร 
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผูน้�าองค์กรได้ 
ท�าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของธนาคาร ผูถ้อืหุ้น รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
อื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู ้น�าใน 
การผนกึศกัยภาพ  ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทัง้ความสามารถของ 
กรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการของธนาคารเข้าด้วยกนั ทีส่่งผลให้แผน 
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบ 
ความส�าเรจ็ มกีารตดิตามการด�าเนินกจิการของฝ่ายจดัการอย่างใกล้ชดิ 
และต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทกุเดอืน เป็นก�าลงัส�าคญัผลักดนันโยบาย 
ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้ก�าหนดบทบาท 
หน้าท่ีของประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
การบริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพัฒนาและประเมิน 
ประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และบทบาทในด้านอื่นๆ โดยม ี
รายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้าง 
การจัดการ หน้า 84-85

3.5 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูถ้อืหุ้นโดยรวม โดยมกีารจดัแบ่งหน้าที ่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดย 
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูก้�าหนดนโยบายให้การบรหิารงาน ระบบงาน  
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย และมีจริยธรรม และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดย 
ไม่จ�ากดั จึงได้มกีารแยกบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร 
ออกจากบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และมกีารก�าหนด
บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการธนาคารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเปิดเผยไว้ในหัวข้อ 
แนวปฏิบัติตาม CG Code หน้า 141

3.6 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการ 
ชดุย่อยต่างๆ จ�านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรม 
การบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมการก�ากบัดแูล 
ความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ 
คณะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น  
โดยเฉพาะในกรณทีีต้่องอาศัยความเป็นกลางในการวนิิจฉยั ซ่ึงช่วยให้การ 
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากย่ิงขึน้ 
โดยวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการชดุย่อย 
แต่ละคณะ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียด บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อย จ�านวนครัง้ของการประชุม 
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ�าปี และรายงานประจ�าปี ทัง้นี ้กฎบตัรคณะกรรมการธนาคาร 
ได้ก�าหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�านวนคร้ังของการประชุมที่จัดขึ้นใน 
แต่ละปี และการประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็น โดยในปี 2562  
ไม่มีกรรมการคนใดปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดดังกล่าว

3.7 ธนาคารก�าหนดแนวปฏิบัติในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอ่ืนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.คุณสมบัต ิ
มาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกิจ และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย อาทิ การก�าหนดให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งใน
รัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และได้มีการเปิดเผยข้อมูล 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อประวัต ิ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 21-27 

3.8 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไก
ในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการแต่ละแห่ง โดยได้ 
เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 139-140

3.9 กฎบัตรคณะกรรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึ่งว่า ต้องจัดให้มี 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมนิ 
ตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และ 
น�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างาน รวมถึงใช้
ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีท่ีปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องเปิดเผย 
การด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี ซ่ึงปัจจุบันธนาคารยัง 
ไม่มีการตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะ 
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เนื่องจาก 
ธนาคารมรีะบบการประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการธนาคาร 
ที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี

- การจัดท�าแบบประเมิน มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ 
การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากับ  
ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) ตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

- มกีารทบทวนแบบประเมนิเป็นระยะตามความเหมาะสม  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ

- เป ิดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�า 
ทุกปี

- กระบวนการประ เมินผลการด� า เนินการของ 
คณะกรรมการธนาคารมีความเข้มงวดมากกว่าบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยทัว่ไป เพราะนอกจากคณะกรรมการ
ธนาคารจะมกีารประเมนิผลตนเองแล้ว ยงัมกีระบวนการทีผ่ลการด�าเนินงาน 
จะถูกประเมินโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ สคร. ซึ่งมีการด�าเนินการ 
ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นประจ�าทุกปี  
โดยเป็นการประเมินผลการด�าเนินงานรอบด้าน รวมถึงด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ซ่ึงมีการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
โดยมีการก�าหนดเกณฑ์วัดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก 
ดังนี้

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย การก�าหนดให้มีแผน 

ทศิทาง กลยทุธ์ นโยบายและเป้าหมายทีส่�าคญั  การตดิตามและทบทวน
ความเพียงพอของระบบงานที่ส�าคัญ การดูแลติดตามผลการด�าเนินงาน 
การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด การประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
การส่งเสริมการด�าเนินงานด้าน CG และ CSR

2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย

2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ปัจจบุนัธนาคารมรีะบบการประเมนิผลการปฏบัิติงาน

ของคณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว คณะกรรมการ
ธนาคารจึงยังไม่มีการพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
ก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แต่อย่างใด

•	 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร 
ธนาคารจั ด ให ้ มี ก า รประ เมิ นผลตน เองของ 

คณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 
2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคมของแต่ละปี

กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับก�าหนด และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2 )  เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดส ่ ง 
แบบประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรวบรวม  
แบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

4) คณะกรรมการธนาคารน�าผลการประเมินมา
วิเคราะห์และก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารส ่ งผล 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารให้กระทรวงการคลงัทราบ

โ ด ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง ข อ ง 
คณะกรรมการธนาคาร จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึง 
ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน และแผนการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิ 
หน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบ และ Skill Metrix ของคณะกรรมการธนาคาร  
การประเมิน ผลฯ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ การประเมนิผลของคณะกรรมการธนาคาร 
รายบคุคล (ก ารประเมนิตนเอง) และการประเมนิผลของคณะกรรมการ 
ธนาคารรายบคุคล (การประเมนิกรรมการท่านอ่ืน) ซึง่มหีวัข้อการประเมนิ
ดังนี้

ก.	 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
ท้ังคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ (3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (4) การสื่อสารของ 
คณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร  
และ (6) การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.8 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมได้ว่า มจี�านวนกรรมการธนาคารท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกจิการ 
และมีกรรมการอิสระที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานก�ากับ
ก�าหนด รวมทั้งยังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทาง 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ช่วยศกึษาและกรองงานเฉพาะเรือ่ง ซึง่มาก
เพยีงพอทีจ่ะดแูลในเรือ่งส�าคญัให้สามารถด�าเนินธรุกจิได้อย่างรอบคอบ

ข.	 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร 
รายบุคคล	(การประเมินตนเอง) มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่  
(1) ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถ (2) ความเป็นอสิระ (3) ความพร้อม 
ในการปฏิบัติภารกิจ (4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ (6) การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  

ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.6 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมิน 
ในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให ้
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ความเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ

ค.	 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร 
รายบุคคล	(ประเมินกรรมการท่านอื่น) มีหัวข้อการประเมิน รวม 6 ด้าน  
ได้แก่ (1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (2) ความเป็นอิสระ  
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ละ 
ความรบัผิดชอบ (5) การปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ และ (6) การมวิีสัยทศัน์ 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.7 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมิน 
ในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบงัคบัของธนาคาร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึมคีวามเป็น
อิสระสูงในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ไม่มีการปฏิบัติ
ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร และไม่น�าข้อมูล
ภายในไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

นอกจากนี้  ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ต้อง 
ท�าการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการธนาคารทราบด้วย

•	 การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการ 

ชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการก�ากับดูแล
ความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ 
คณะกรรมการอิสระ ปีละ 1 ครั้ง และแบ่งการประเมินออกเป็น  
2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งคณะ และการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 
(ประเมนิตนเอง) เพือ่เป็นการประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าและทบทวนปรับปรุง

แบบประเมินผลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง 
การด�าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย

2) เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมิน
ผลให้คณะกรรมการชุดย่อยด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยรวบรวมแบบ
ประเมนิผล สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย 
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อย

4) คณะกรรมการชุดย่อยน�าผลประเมิน มาวิเคราะห์
และก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น

5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรายงานผล 
การประเมนิของคณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่รบัทราบ  
ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารใช้ผลการประเมินเป็นกรอบในการพิจารณา
ทบทวนการปฏบัิตหิน้าท่ี ปัญหา อปุสรรคต่างๆ และวเิคราะห์การปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการธนาคารเพ่ือพัฒนาการด�าเนินงาน รวมถึง 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

ประเมินท้ังคณะ ประเมินตนเอง
1. คณะกรรมการบริหาร 99.8 99.0

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 99.2 97.7

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 96.4 99.4

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 97.8 95.7

5. คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 99.8 98.8

6. คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 100.0 99.2

7. คณะกรรมการอิสระ 99.3 96.8

หน่วย : รอ้ยละ
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3.10  คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้กรรมการ 
แต่ละคนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีลั่กษณะการประกอบ
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร  
โดยทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ  
เพื่อน�าเสนอให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�าคัญของธนาคาร อาทิ 
แผนธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนประเด็นกฎหมายส�าคัญที่ควรทราบส�าหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบริษัท
จดทะเบยีน โดยในปี 2562 ธนาคารได้มกีารจัดปฐมนเิทศให้แก่กรรมการใหม่  
จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางแพตรเิซยี มงคลวนชิ และนางนธิมิา เทพวนงักรู  
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ธนาคารจัดให้กรรมการและ 
ผูบ้รหิารจากทัว่ประเทศรวมทัง้สาขาต่างประเทศ มาร่วมสมัมนาเกีย่วกบั
ยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพ่ือร่วมกันผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

•	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

ธนาคาร ได้น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

1.1  KTB’s Strategy 
1.2  Credit Principles

2. ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับกรรมการธนาคาร
2.1 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

2.2 แนวทางปฏิบัติที่มีผลกระทบต ่อคุณสมบัติ
กรรมการธนาคาร (Yes & No)

2.3  แนวทางปฏิบัติในการประชุมของกรรมการ
ธนาคาร

2.4 การแจ ้งข ้อมูลของกรรมการธนาคารและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.5 การถือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบ 
ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร

2.6 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย

3.11 คณะกรรมการธนาคารน� าผลการวิ เคราะห  ์
ผลการประเมินคณะกรรมการ รวมถึงแนวทางตามยุทธศาสตร์ธนาคาร 
เพื่อก�าหนดแนวทางในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และการพัฒนา 
กรรมการเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคารประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดหลักสูตร 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้คณะกรรมการได้มีการศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และ
ด้านเทคโนโลยีท่ีส�าคัญเพ่ือน�าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเงิน
และการค้าใหม่ๆ ท่ีมีความโดดเด่น มาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ในอนาคตได้ 
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รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ชื่อหลักสูตร และรุน่ท่ีอบรม

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�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
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

•	 การเข้าอบรมของกรรมการ	
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู ้ 

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกรรมการธนาคารจ�านวน 6 ท่าน ที่เข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อ ชื่อหลักสูตร และรุน่ท่ีอบรม

1. นายเอกนิต ิ นิติทัณฑ์ประภาศ 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ ่นที่ 9  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกล้า

2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.  หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุน่ที ่4/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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.  หลกัสตูร 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. นายไกรฤทธิ ์ 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.  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ท่ี 7/2559 สถาบันวทิยาการพลงังาน
4.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
6.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation  

ปี 2561, ACIS Professional Center

ทั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการทุกท่านได้ดังนี้
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รายชื่อ ชื่อหลักสูตร และรุน่ท่ีอบรม

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.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์ 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�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

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�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544  
สถาบันพระปกเกล้า

9.   หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation  
ปี 2561, ACIS Professional Center



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

163

รายชื่อ ชื่อหลักสูตร และรุน่ท่ีอบรม

6. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 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.   หลกัสตูร ประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธส.) รุน่ท่ี 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�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

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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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.   หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที ่3/2016  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

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.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation  
ปี 2561, ACIS Professional Center

8. นายปุณณิศร ์  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�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
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.  หลกัสตูร 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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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  ศรีวณิช 1.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 
ปี 2561, ACIS Professional Center
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3.12 เพ่ือให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น คณะกรรมการ 
ธนาคารได้แต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมี 
ความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในงานด้าน 
เลขานกุารบริษัท ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียด 
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 93

3.13 ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 31. ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
ธนาคารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง คณะกรรมการธนาคาร 
มนีโยบายให้มกีารพจิารณาก�าหนดการประชมุเป็นการล่วงหน้าไว้ตลอดทัง้ปี  
โดยในปี 2562 และปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายก�าหนด 
วนัประชุมทกุวนัพธุ สปัดาห์ที ่2 และ 4 ของทุกเดอืน นอกจากนี ้ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีก�าหนดการและวาระ
มาตรฐานส�าหรับการประชุมคณะกรรมการทั้งปีไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี 
โดยมีการเผยแพร่ก�าหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง Intranet ของ
ธนาคาร และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการประชมุดงักล่าว  
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้  
ข้อบังคบัของธนาคาร ข้อ 32/1. ก�าหนดให้การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
มีการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาธนาคารยังไม่เคยมีการจัดประชมคณะกรรมการ
ธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ส�าหรับรายละเอียดจ�านวนครั้งของ 
การประชมุและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2562 ธนาคาร 
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การประชุมคณะกรรมการ หน้า 93-94 ท้ังนี้  
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระใด จะท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง 
ข้อมูล ให้ความเห็นและเสนอแนะ ก่อนน�าเสนอประธานกรรมการเป็น 
ผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ และ 
การบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีขึ้นด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
ธนาคารมนีโยบายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชมุเพือ่ให้สารสนเทศเพ่ิมเตมิ ในฐานะผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง  
ส�าหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ตามข้อบังคับของ 
ธนาคาร ข้อ 30. ก�าหนดระยเวลาให้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  
เว้นแต่กรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้ง 
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
โดยทีผ่่านมา ธนาคารน�าสง่หนงัสอืเชญิประชมุไปยงักรรมการได้ตามเวลาที ่
ก�าหนดทุกครั้ง

3.14 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีโอกาส 
ทีจ่ะประชมุระหว่างกนัตามความจ�าเป็นในรปูแบบองค์คณะ เพือ่อภปิราย 
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยกฎบัตร 
คณะกรรมการอิสระก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้  
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระจ�านวน 5 ครั้ง นอกจากนี้  
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562  
มกีารประชมุคณะกรรมการโดยไม่มฝ่ีายจดัการจ�านวน 4 ครัง้ โดยได้แจ้งให้ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย

3.15 ธนาคารได้มีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่ ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม 

และเงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทน 
กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ 
ความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิของธนาคาร เทยีบเคยีงได้ 
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 95-98

หลักปฏิบัต	ิ4	สรรหาและพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและ 
การบรหิารบคุลากร	(Ensure	Effective	CEO	and	People	Management)

4.1 การก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยจติส�านกึท่ีจะดแูล

รักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นด้วยความซ่ือสัตย์และระมัดระวัง  
โดยเฉพาะในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการอนุมัติ 
ในประเดน็ส�าคญัเกีย่วกบัทศิทางและนโยบายการด�าเนนิงานของธนาคาร 
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี โดยใช้หลักความมีเหตุมีผล 
และมีการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม 
อย่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี คณะกรรมการจะ 
จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร และ 
ในไตรมาสสุดท้ายจะจัดท�าแผนธุรกิจธนาคารของปีถัดไป เพื่อส่งต่อให้ 
ฝ่ายจัดการน�าไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานและทุกสาขา 
ทั่วประเทศในการก�าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ 
เป้าหมายเดียวกันต่อไป

ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการและผู้บริหาร 
ทีเ่กีย่วข้องจะต้องมกีารบรหิารจดัการเชงิบูรณาการ (GRC: Governance  
Risk & Compliance) ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ และการปฏบัิตติามหลกับรรษทัภบิาล โดยต้องมกีารวาง
กระบวนการบริหารและปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันและมีผู้รับผิดชอบใน
แต่ละขัน้ตอนทีช่ดัเจน ตัง้แต่ระดบัการวางแผนยทุธศาสตร์/แผนกลยทุธ์/
แผนธรุกจิของธนาคารการก�าหนดนโยบายการออกผลติภณัฑ์ การพฒันา
เครื่องมือ กระบวนการและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติ
ตามแผนและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการติดตามรายงานผล 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัได้ควบคมุและตรวจสอบการบรหิารงานของ
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
รวมทัง้ก�ากบัดแูลการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไป 
อย่างเหมาะสมด้วย

4.2 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให ้คณะ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการก�าหนดความรู้ ทักษะ  
ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะบุคคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การสรรหาไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงสุด หน้า 139

4.3 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก�าหนดหน้าที่ 
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหน่ึงว่า ก�ากบัดแูลให้มี 
แผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู  
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อน 
องค ์กรไปสู ่ เป ้าหมาย รวมท้ังก�ากับดูแลให ้ มีการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิลเป็น
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ประจ�าทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีค�านึงถึงความเสี่ยง มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง 
ทีร่อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัหน้าทีค่วามรับผิดชอบและผลการปฏบัิตงิาน 
ที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
โดยธนาคารได้เป ิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว ้ในข้อ 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 139

•	 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองความต่อเนื่องใน 
การบริหารและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารม ี
การวางแผน สรรหา คดัเลือก และเตรยีมความพร้อมของผูบ้ริหารแต่ละระดบั 
ซึ่งเป็นต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ (Critical Position) มีการเตรียมความพร้อม
รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะมาด�ารง 
ต�าแหน่งผู ้บริหาร หรือผู ้จัดการ เพื่อใช ้ในการก�าหนดเส้นทาง 
ความก้าวหน้า (Career Path Roadmap) และเพื่อให้ Succession Pool  
สามารถสืบทอดต�าหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานและ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหาร 
ระดับต่างๆ

1.	ระดับกรรรมการผู ้จัดการใหญ่ ธนาคารปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 และมกีระบวนการในการสรรหาและคดัเลอืกอย่าง
โปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัครจากผู้บริหารภายใน และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่และมีวิสัยทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.	ระดับสายงาน	 และกลุ ่มงาน ธนาคารมีการ 
พจิารณาสรรหา คดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสม โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และผู้บริหารสายงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่ม Successor Pool กลุ่ม Talent Pool โดยเน้นการให้ 
ผูบ้รหิารได้มโีอกาส หมนุเวยีนงานไปปฏบิตังิานในด้านอ่ืน ตามหลกัการ 
Mobility และ Diversity เพือ่เรียนรู้งานใหม่ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ  
รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการ 
ด�าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพ โดยน�าเสนอผู้ที่จะมาทดแทนตามความเหมาะสมต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3.	ระดับฝ่ายงาน ธนาคารเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร โดยการจัดท�าแผนทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) โดย
แต่ละหน่วยงานจะน�าเสนอข้อมูลของผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น 
Successor ต่อผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้บริหารสายงาน เพ่ือพิจารณา 
คดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม รวมไปถงึได้มกีารวางแผนพฒันา 
รายบคุคลทีช่ดัเจน หลังจากนัน้ Successor จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคดัเลือก 
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด เพื่อทดแทนต�าแหน่งงานที่ว่าง 

4.	ระดับส�านักงานเขต	และส�านักงานธุรกิจ ธนาคาร
เตรียมความพร้อมของผู้จัดการส�านักงานเขต และผู้จัดการส�านักงาน 
ธุรกิจ โดยด�าเนินการในลักษณะ Successor Pool ซ่ึงคณะกรรมการ 
พนักงานของสายงานจะร่วมกนัพจิารณาหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกพนกังาน  

มีกระบวนการสอบข้อเขียน การประเมินเพื่อคัดสรร (Assessment Center)  
ประเมินความเหมาะสมและความพร ้อมในการด�ารงต�าแหน ่ง 
จากผูบ้งัคบับญัชา 2 ระดบั และจะพิจารณาคดัเลอืกในจ�านวนทีเ่หมาะสม  
ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต   
โดยจะพิจารณาทบทวนการด�าเนินการจัดท�า Successor Pool  
ทุกปี ตามความเหมาะสม

5.	ระดบัสาขา ธนาคารเตรยีมความพร้อมของบคุลากร 
ระดับผู้จัดการสาขา โดยด�าเนินการในลักษณะ Successor Pool เช่นกัน 
ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงานเครือข่ายฯ จะร่วมกันพิจารณา
หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกพนกังาน มกีระบวนการสอบข้อเขยีน การประเมนิ
เพื่อคัดสรร (Assessment Center) ประเมินความเหมาะสมความพร้อม
ในการด�ารงต�าแหน่งจากผูบ้งัคบับญัชา 2 ระดบั และจะพจิารณาคดัเลอืก
ในจ�านวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจ
ในอนาคต โดยจะพจิารณาทบทวนการด�าเนนิการจัดท�า Successor Pool 
ทุกปี ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารได้คัดสรรและสร้างกลุ่มพนักงาน
ที่มีศักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียนทุนของธนาคารและพนักงานกลุ่ม KTB 
High Potential Employee เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่ง
ผู้บริหารองค์กรในอนาคตต่อไป

4.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงพนักงานได้รับการ
การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน มกีารก�าหนดหน่วยงานหลกัทีด่แูลรบัผดิชอบ
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและผู้น�า ท�าการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการพัฒนาผู ้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูล 
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผูบ้รหิาร เพือ่น�ามาก�าหนดแผนการ 
พัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิติ อันจ�าเป็นต่อ 
การด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทกัษะการท�างาน การให ้
ความรู้ใหม่กับพนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน

4.5 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
1)	 กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ การด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารนัน้สามารถ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้อีกไม่เกิน 3 บริษัท  
โดยไม่ท�าให้เสยีการงานของธนาคารและต้องไม่น�าเอาธนาคารหรอืต�าแหน่ง 
ของตนในธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอ่ืนให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจ�าป ี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

2)	 กรณีพนักงานต�าแหน่งอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบการพนักงานของธนาคาร

4.6 ธนาคารได้เปิดเผยเก่ียวกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 101 ธนาคารมีการบริหาร 
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะส้ัน 
และระยะยาว และมกีารวัดผลการปฏิบตังิานตาม Balanced Scorecard  
โดยปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ 
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Performance Driven Organization (PDO) มีการพัฒนาระบบ 
การบรหิารผลการปฏบิตังิานผ่านการวางแผน ตดิตาม ประเมนิผล ให้ตอบสนอง 
กับแนวทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และเช่ือมโยงไปสู่การจ่าย 
ผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับลักษณะงานและ
ความสามารถของฝ่ายจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ ธนาคาร
มีการก�าหนดกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินผลงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเปิดเผย
ไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 98

4.7 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ธนาคาร พนักงาน 
ทุกระดับมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงธนาคารมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ	5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ	(Nurture	Innovation	and	Responsible	Business)

5.1 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
น�าไปเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวนยทุธศาสตร์ธนาคาร การวางแผนพฒันา 
ปรับปรุงการด�าเนินงาน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มคุณค่าให้
กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ โดยมี 
รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ใน นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
หัวข้อภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคารและความคืบหน้าของ 
แผนงานในปี 2562 รวมถงึการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร 
ของธนาคาร รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า อาทิ

- ธนาคารให้การสนับสนุนการวางระบบโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านดจิทิลัและเทคโนโลยบีลอ็กเชน เพือ่ยกระดบัการให้บริการต่างๆ  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการ 
ขอหนงัสอืค�า้ประกนัอิเล็กทรอนกิส์ (e-LG) และล่าสุดร่วมกบักรมบญัชกีลาง
น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช ้ส�าหรับออกหนังสือรับรองสินเ ช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบการประเมิน
คุณภาพแบบบูรณาการของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐ โดยในปี 
2563 ผูป้ระกอบการสามารถขอหนงัสอืรบัรองวงเงนิสนิเชือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ของธนาคารกรงุไทยผ่านระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement: e-GP) ได้ทันที โดยเป็น 
ธนาคารแห่งแรกที่สามารถให้บริการดังกล่าว ช่วยให้ผู้ประกอบการ 
ลดระยะเวลาในการขอขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการลดภาระในการจัดเตรยีม 
เอกสาร และการย่ืนเสนอราคา นอกจากบริการดังกล่าวจะได้ลดภาระ
ให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส
ของระบบจัดซือ้จัดจ้าง  ช่วยผลักดนัการใช้งบประมาณในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจสู่ฐานรากให้เร็วที่สุด

- การให้บริการรับช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ 
(e-Payment Portal of Government) ระบบการรับช�าระเงินกลางของ
บริการภาครัฐ เป็นระบบงานเบ็ดเสร็จส�าหรับการรับและน�าเงินส่งคลัง
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งครอบคลุมการท�าธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับ 
ภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า  

ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต โดยประชาชนและภาคธุรกิจ  
ไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางมาตดิต่อท่ีส่วนราชการด้วยตนเอง สามารถออกใบแจ้ง 
การช�าระเงนิของหน่วยงานรฐั ทางเวบ็ไซต์ www.epayment.cgd.go.th 
และน�าไปช�าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อช�าระเงินส�าเร็จแล้วจะได้รับ 
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการรับและน�าส่งเงินจะเช่ือมโยง 
เข้าระบบ GFMIS ทันที

- ขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งม่ันดูแล ลูกค้า ประชาชน  
พนักงานและผู้ถือหุ้น ขยายบริการและผลิตภัณฑ์ผ่าน 5 Ecosystem  
น�าข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้า 
กลุ่มต่างๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานรัฐด้วยเทคโนโลย ี
บล็อกเชน ผลกัดนัการวางโครงสร้างทางการเงนิผ่านระบบดจิทิลั เดนิหน้า 
เป็น Open Banking โดยธนาคารได้ให้ความส�าคญักบั 5 Ecosystem ซึง่เป็น 
กลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ 
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู ่
ประชาชน เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายส�าคัญๆของประเทศ  
กลุ่มการช�าระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช�าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัล 
แพลตฟอร์ม  ทีต่อบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ของลกูค้า กลุม่การรกัษาพยาบาล
และสขุภาพ ขยายบรกิารทางการเงนิผ่าน Krungthai Corporate Online 
บรกิารจ่ายเงนิเดอืน บรกิารจ่ายเงนิคูค้่าด้วยระบบโอนเงนิอตัโนมตั ิและ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน 
พัฒนา University แอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล กลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�าระเงินด้วย  
QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�าระเงินในรถโดยสาร ขสมก. 

- การยึด Customer Centricity & Solutions หรือ 
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดย 
ค�านงึถงึความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segments น�า Data Analytics 
มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และแก้ไข Pain Point  ด้วยฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ของธนาคาร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และก�าหนดกลยุทธ์ 
ที่เหมาะสม ทั้งลูกค้าในกลุ่ม sSME  ลูกค้า Wealth ลูกค้ากลุ่มภาครัฐ  
กลุ่มมนุษย์เงินเดือน ตลอดจนกลุ่มนักศึกษา

- ร่วมมือกับ SWIFT ซึ่งมีธนาคารสมาชิกกว่า 3,500 
แห่งท่ัวโลก พัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ SWIFT Global 
Payment Innovation (SWIFT GPI) เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัยสูงสุดในการท�าธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศ พร้อมบริการ
ให้ค�าปรึกษา โดยลูกค้าใช้บริการได้ท่ีสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ  
รวมท้ังแอปพลิเคชัน่ Krungthai NEXT และ Krungthai Corporate Online  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบปกติ  
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบสถานะและข้อมูลรายการโอนเงินได้ทันทีตลอด 
24 ชัว่โมง ผ่าน Krungthai Contact Center 02-111-1111 ส�าหรบัลูกค้า
ภาครัฐและเอกชนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ท่ี Krungthai 
Corporate Online

5.2 คณะกรรมการธนาคารให ้ความส�าคัญกับการ 
ก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการองค์กรให้ต้องมกีารผสานประโยชน์ระหว่าง
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างสมดลุเหมาะสม และได้ก�าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ
อยูใ่นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิกจิการทีค่ณะกรรมการธนาคารได้อนมุติั
ไว้ นอกจากนี ้เพือ่ให้การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ของธนาคาร 
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เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ 
ถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อการด�าเนินงาน 
ของธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดท�าคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้ท่ัวทั้งองค์กรมาต้ังแต่ปี 2561 ท้ังนี้  
ธนาคารได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ในหัวข้อการ
ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 147-151

5.3 คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบายด้านความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์  
Growing Together ที่ มุ ่ งมั่ นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
สร้างการบรกิารท่ีมคีณุค่าเพือ่สนบัสนนุการเตบิโตและความมัง่คัง่แก่ลกูค้า  
สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ท�าหน้าที่เป็น
สถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับ
ประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให ้
ความช่วยเหลอืลกูค้าและคนไทยในทุกวกิฤต ิส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้เตบิโต 
อย่างแข็งแกร่ง เช่น โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้า 
ธงฟ้าประชารฐั ตลอดจนโครงการชิมช้อปใช้ ตามวสัิยทัศน์ Growing Together  
ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1.ลูกค้า โดยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า 
แต่ละกลุ่มด้วย บริการทางการเงินที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต 2.ประชาชน โดยการน�า 
นวตักรรมมายกระดบัการท�าธรุกรรมการเงินของประชาชนไทย ผ่านเครือข่าย 
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent)  
3.พนักงาน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงคุณภาพการให้บริการและคุณธรรม  
4.ผู้ถือหุ้น โดยการมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้าง 
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ	6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	(Strengthen	Effective	Risk	Management	
and	Internal	Control)

6.1 คณะกรรมการธนาคารตระหนักดีว่า ธนาคารเป็น
สถาบันการเงินชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้ความส�าคัญต่อ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยได้ก�าหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน มีการก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยง
ที่ดี เพ่ือรองรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคารตามทิศทางและเป้าหมาย 
ทีก่�าหนด โดยมรีายละเอยีดตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง  
หน้า 115

6.2 คณะกรรมการธนาคารได ้ก�าหนดและทบทวน 
นโยบาย/แนวทางและแผนงานระยะส้ันระยะยาว โดยได้ก�าหนด 
ยทุธศาสตร์บรรษทัภบิาลระหว่างปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร  
และพนักงาน ตระหนักถึงความส�าคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชนัทกุรูปแบบ ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคณุธรรม” โดยใช้ 
กระบวนการระเบิดจากข้างใน รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) พัฒนากลไกการป้องกัน ครอบคลุมถึงเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อ 
การทุจรติทัว่ทัง้องค์กร (Zero Tolerance) โดยใช้ยทุธศาสตร์ปลูกจติส�านกึ 

พนกังานให้มีคณุธรรม ปฏบัิตงิานตามกฏระเบียบ ป้องกนัการกระท�าผดิ
ทีจ่ะเกดิขึน้จากความเสีย่งต่างๆ ยกระดบัมาตรฐานกระบวนการภายใน
ธนาคาร จัดท�าคู่มือป้องกันการรับสินบน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน 
ร่วมกิจกรรม Compliance Champion เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงาน 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งได้ด�าเนินนโยบาย No Gift Policy ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3

เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 กบั 
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)  
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
ร่วมเป็นคณะกรรมการในเครือข่าย Integrity and Transparency 
Assessment รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่ง 
ในสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงจากสงครามการค้าและ 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ต้องมีความรัดกุมและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังน้ันการยึดถือหลักการ Zero Tolerance  
เป็นเร่ืองส�าคญัในการสร้างความเชือ่มัน่ และความไว้วางใจจากลูกค้าและ 
ประชาชน

นอกจากนี้ ธนาคารได้ประกาศนโยบายการต่อต้าน 
การทุจรติและคอร์รปัชนั และเข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายโดยได้รบัใบประกาศ 
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจรติ จากโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ (CAC) ซึง่ธนาคารได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ 
CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีการก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการทจุรติครบถ้วนตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ 
CAC ก�าหนด โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC และ 
เป็นสมาชกิ CAC ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2554 และได้รบัการรบัรองรอบท่ีสอง  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

6.3 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายต่อต้าน 
การรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุ เป็นระยะๆ เพือ่ให้ม ี
ความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ต ่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้ 
สนิบนและคอร์รปัชนั ฉบบัล่าสดุ เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2562 โดยธนาคาร
ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยคลิกเข้าที่เมนู “เกี่ยวกับธนาคาร” เลือก 
“การก�ากบัดแูลกจิการ”  เลอืก “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี และ
เลือก “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน”

6.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการ
ด�าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในเชิงรุก ก�าหนดให้มีคู ่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็น 
เชงิป้องกนัการกระท�าผดิกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคาร 
ได้ออกคู่มือ (1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (3) การป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และ (4) การป้องกันการรับ การให้ สินบน และการทุจริต 
คอร์รปัชนั ซึง่ได้ประกาศใช้และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคารซึง่ผูส้นใจ
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ 
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6.5  คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ 
ผูใ้ดทีพ่บเหน็การกระท�าผิดของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจ้างของ 
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต  
ผดิกฎหมาย ผดิระเบยีบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัภายนอก 
ต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ 
สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร ผ่านทาง
อีเมล whistletruth@ktb.co.th ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะ 
ถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการด�าเนินการ
สอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีรายละเอียดตามที่ได ้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หน้า 150-151

6.6  คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญในการก�ากับ
ดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและให้มีการด�าเนินการ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 139-140

หลักปฏิบัติ	7	รักษาความน ่าเชื่อถือทางการเงินและ 
การเปิดเผยข้อมูล	(Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)

7.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้
ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูของธนาคารสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ส�าคัญต่างๆ โดยธนาคารได้มีการปฏิบัต ิ
อย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด โดยมรีายละเอียดตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 151 นอกจากนี้ ธนาคารได้มี
การจัดท�าคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏบิตัแิละถอืใช้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัส�าหรบัพนกังานทกุระดบั ทุกส่วน
งาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงประกาศใช้และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

7.2 คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้ธนาคาร มีการ
เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานตามหลกัเกณฑ์
หน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยน�าส่งรายงานทางการเงิน
ทัง้รายไตรมาส และรายปีตามหลกัเกณฑ์และภายในเวลาทีก่�าหนด และ
เผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านระบบข่าวอเิลก็ทรอนกิส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารให้
ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�า่เสมอ ทั้งนี้ งบการเงินของธนาคารได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชี และไม่เคยมีประวัติถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคย 
น�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

7.3 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคาร มกีารจดัท�า 
ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝายจดัการ โดยอธบิายเชงิวเิคราะห์เกีย่ว
กับฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ  
ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ของธนาคาร และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ 
ข่าวอิเลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

7.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท�า
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจ�าทุกปี 
โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปี ซึ่งได้เผยแพร่ผ ่านระบบ 
ข่าวอิเลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

7.5 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท�า
รายงานความย่ังยืน โดยธนาคารได้จัดท�ารายงานความย่ังยืน เพือ่เปิดเผย 
แนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี ต้ังแต่ปี 
2549 จนถึงปัจจุบัน โดยรายงานความยั่งยืนฉบับปี 2560 เป็นปีแรกที่
ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards 
มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานของธนาคารในระดบั 
Core ครอบคลมุการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของธนาคาร โดยธนาคาร
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

7.6 ธนาคารจัดให้ทมี Finance Strategy ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ  
ในการให้บรกิารและเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูความเคลือ่นไหวของธนาคาร
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เกีย่วข้องทุกกลุม่ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอยีด 
ไว้ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - งานผู้ลงทุนสัมพันธ์  
หน้า 152

7.7  คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการเปิดเผย 
ข้อมูลตามที่กฎมายก�าหนด และในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วย
ความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคาร
ได้มีการจัดท�าคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยประกาศใช้
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
ได้

7.8 เอกสารทุกประเภทที่ธนาคารได้น�าส่งผ่านระบบ 
ข่าวอเิล็กทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร 
จะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วยทุกครั้ง

7.9  เว็บไซต์ของธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อาทิ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ 
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร งบการเงนิ และรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและ 
ผลการด�าเนนิงาน ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ทีส่ามารถดาวน์โหลดได้  
ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีธนาคารน�าเสนอต่อ นักวิเคราะห์หรือ 
สื่อต่างๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในค�าอธิบายของ 
หลักปฏิบัติ 7.6 ของ CG Code

หลักปฏิบัต	ิ8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ 
ผูถ้อืหุน้	(Ensure	Engagement	and	Communication	with	Shareholders)

ธนาคารได้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 8 ไว้แล้วใน
หัวข้อสิทธิของผู ้ถือหุ ้น หน้า 144 และข้อการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน หน้า 146
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รายการระหวา่งกัน
1.	 รายการระหวา่งกันท่ีส�าคัญ	

นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ 
ของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดเงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม		2561 31	ธันวาคม		2562

เงนิให้
สินเชื่อ ภาระผูกพัน เงนิให้

สินเชื่อ ภาระผูกพัน
ธนาคาร
ถือหุ้น

(รอ้ยละ)
กรรมการ 

หรอืผู้บรหิารระดับสูงรว่มกัน

บริษัทย่อย

บจ. กรุงไทยกฎหมาย  -  -  -  - 100.00 นายนิรุฒ มณีพันธ์

บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 9.00 0.96 8.45 0.56 100.00 นายพูลพัฒน ์ ศรีเปล่ง

นายชาญชัย สินศุภรัตน์

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 2,356.11 4.55 2,088.64 4.55 100.00 นายธวัชชัย ชีวานนท์

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 0.03  - 0.06  - 100.00 -

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ -  - -  - 100.00 -

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 9,825.38  0.98 3,693.43 0.89 100.00 นางประราล ี รัตน์ประสาทพร

นายชาญชัย สินศุภรัตน์

บมจ. บัตรกรุงไทย 3,190.59 0.50 3,490.56 0.50 49.10 นางประราล ี รัตน์ประสาทพร

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง

บจ. เคทีซี นาโน  -  -  -  - 24.95 -

บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ)  -  -  -  - 24.95 -

บริษัทร่วม

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 0.55 - 0.59 5.00 45.00 นายนิรุฒ มณีพันธ์

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 2,000.12 1.80 5,738.65 2.09 49.00 นายปฏิเวช สันตะวานนท์

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล

นายธวัชชัย ชีวานนท์

บล. กรุงไทย ซีมิโก ้(1) 0.58  - 605.53  - 50.00 นายพูลพัฒน ์ ศรีเปล่ง

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  - 0.85  - 0.85 50.00 นางประราลี รัตน์ประสาทพร

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์  -  -  -  -    19.82 นายผยง ศรีวณิช

บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)  -  -  -  -    22.17 นายธวัชชัย ชีวานนท์

(1) เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก้

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม		2561 31	ธันวาคม		2562

เงนิให้
สินเชื่อ ภาระผูกพัน เงนิให้

สินเชื่อ ภาระผูกพัน
ธนาคาร
ถือหุ้น

(รอ้ยละ)
กรรมการ 

หรอืผู้บรหิารระดับสูงรว่มกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอื่นๆ  
(บริษัทที่ธนาคารถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

บมจ. ทิพยประกันภัย 0.48 20.89 0.52 19.04     10.00 นายสุรธันว ์ คงทน

บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  -  -  -  -     10.00 นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล

บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี - - - - 10.00 -

บมจ. ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล  - 0.67  - 0.67     12.42 -

บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป  - 0.29  - 0.29     16.09 -

บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (2)

-

8,949.19

-

-

-

8,490.44

-

-

30.51

40.49

-

-

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

ก้าวไกลไปด้วยกัน 1

- - - - 88.11 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

ก้าวไกลไปด้วยกัน 2

- - - - 85.84 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)

บมจ. การบินไทย (3) 10.95 - 3,510.52 - - นายเอกนติิ นติิทัณฑ์ประภาศ

บมจ. ไออาร์พีซี 3,850.00 333.47 2,750.00 - - นายเอกนติิ นติิทัณฑ์ประภาศ

บมจ. ปตท.  - 44.67 5,001.29 11.00 - นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนท์ชัย

ศ.(พิเศษ) ดร.กติติพงษ์ กติยารกัษ์

นายวิชัย อัศรัสกร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (3) 0.03 - 0.02 - - นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนท์ชัย

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 0.02 - 0.01 - - นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 3,005.00 - 3,005.09 - - นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนท์ชัย

บจ. พาเนล พลัส 0.35 - 0.19 - - นายวิชัย อัศรัสกร

บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น 97.93 - 90.62 - - นายวิชัย อัศรัสกร

บมจ. ดุสิตธานี - 80.48 662.00 80.48 - ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (3) 14,245.74 11,153.13 12,208.91 4,090.23 - นายดิสทัต โหตระกิตย์

การรถไฟแห่งประเทศไทย 17,509.00 - 18,855.15 - - นายธันวา เลาหศิริวงศ์

บมจ. ทีพีบีไอ 162.69 22.82 255.63 35.07 - นายธันวา เลาหศริวิงศ์

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (3) 0.03 - 0.02 - - นายสมชัย บุญน�าศิริ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
(มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน)

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (3) 5,970.48 533.63 6,867.87 1,227.63 5.21 นายวีระพงศ ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

(2) ธนาคารได้แสดงรายการเงินให้กู้ยืมและภาระผูกพันของ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เนื่องจากธนาคารได้ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่ปี 2561
(3) ในปี 2562 ไม่ใช่บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
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งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 31	ธันวาคม	2561 31	ธันวาคม	2562

บริษัทย่อย

 เงินรับฝาก 3,547 2,898

บริษัทร่วม

 เงินรับฝาก 2,786 3,321

บริษัทย่อย

 รายได้ดอกเบี้ย 473 252

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 15 14

 รายได้อื่น 959 946

 ค่าใช้จ่ายอื่น 6,820 6,828

บริษัทร่วม

 รายได้ดอกเบี้ย 21 93

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 181 162

 รายได้อื่น 2,558 2,410

 ค่าใช้จ่ายอื่น 257 226

2.	 นโยบายการก�าหนดราคาระหวา่งกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการท�ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ธนาคารได้ก�าหนดให้ใช้ราคาตลาด
หรือราคายุติธรรมในการท�าธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้นมีกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ากับก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะถือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

รายละเอียดเงินรับฝาก และรายได้และค่าใช้จ่ายของธนาคารจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท



รายงานประจ�าปี 2562

174

หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ธนาคารหรือบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะ
ธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธนาคารได้รบัและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดหรอืราคา
ยตุธิรรม รวมทัง้ธนาคารได้มกีารปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ของสถาบนัก�ากบั
ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าวและเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว

3.	 ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกัน

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดข้ึนในปี 2562 
เป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธุรกจิปกตขิองธนาคาร และ
รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับรายการที่ธนาคาร
กระท�ากบับคุคลภายนอก โดยรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ที่เกิดขึ้นนั้น มีความจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินธุรกิจและสนับสนุนการ 
ด�าเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้พิจารณารายการระหว่างกันของธนาคาร
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4.	 มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหวา่งกัน

ธนาคารได้ให้ความส�าคญัต่อการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
จากการท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยในขัน้ตอน
อนุมัติการท�ารายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซือ่สตัย์ สุจรติ สมเหตสุมผล มคีวามเป็นอสิระ 
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ  
และหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได ้
ว่าการท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดของสถาบันก�ากับ ธนาคารได้มอบหมายให้ 
“กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย”  
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ากับก�าหนด

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันรายการใด 
ทีส่ถาบนัก�ากบัก�าหนดหรอืธนาคารมรีะเบยีบปฏบิตัว่ิาการท�ารายการนัน้
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการธนาคารในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้ ดังนี้

5.			นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน 
ในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตของ
ธนาคารหรอืบรษิทัย่อย มคีวามเป็นไปได้ว่าจะเกดิขึน้ตามการด�าเนนิธรุกจิ
ทัว่ไป หากธนาคารเลง็เหน็ว่ารายการทีจ่ะกระท�านัน้ก่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่ธนาคารและผู้ถือหุ ้น โดยการท�ารายการเหล่านั้นจะต้อง 
ปฏบิตัติามข้อก�าหนดของสถาบนัก�ากบัและมาตรการทีธ่นาคารได้ก�าหนด
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการเป็นวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน

นอกจากนี้ การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ในอนาคต ธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ารายการ
กับลูกค้าท่ัวไป มีเงื่อนไขทางการค้าท่ีไม่แตกต่างไปจากท่ีธุรกิจท่ัวไป
หรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึงกระท�า ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือได้รับ 
จากการท�ารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และ
ต้องเปิดเผยสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกันหรือ
รายการท่ีเกีย่วโยงกนัเหล่านัน้ให้ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของสถาบันก�ากบั

2. ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมัติ  และกรณี ท่ีมีการท�ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาให้ความเหน็ตามหลกัการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

1. กรรมการต ้องเป ิดเผยข ้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย ้ง 
ทางผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว ่างกัน  
ตามข ้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการ
ที่กรรมการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้อง
ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ธนาคารด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มี
กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย 
แล ะ เพื่ อ ป ้ อ ง กั น ค ว ามขั ด แ ย ้ ง ท า ง 
ผลประโยชน์ ต้องก�าหนดราคาและเงือ่นไข
ต่างๆ ตามการค้าปกติของธนาคาร และ 
ปฏิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป
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ความรบัผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2562 ธนาคารได้ด�าเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  
เพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ฐานรากของประเทศ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial  
Literacy) และเทคโนโลยีด้านการเงิน Digital Literacy เพื่อให้ชุมชน 
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ทันสมัย เป็นการสร้างโอกาสใหม่ 
ในการด�าเนินธุรกิจของชุมชน 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง 
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยได้ด�าเนินโครงการ Krungthai  
Young Enterprise ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมุ่งสนับสนุน Digital SMEs  
ของประเทศไทยให้มีโอกาสได้เติบโตต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ 
พฒันาประเทศตามแนวทางนโยบายประเทศไทย 4.0 ทีมุ่ง่สร้างเศรษฐกจิ 
ดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้ การวางแผนธุรกิจ และเวทีการแข่งขัน

ในส่วนของเรื่องการศึกษาที่จะเป็นพ้ืนฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนั้น ธนาคารได้ด�าเนิน 
โครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อพัฒนาการศึกษา  
โดยได้ร่วมมือกับกิจการเพ่ือสังคม Learn Education อย่างต่อเน่ือง 
เป็นปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ด้วยระบบ E-Learning ใน 11 โรงเรียน และโครงการ  
กรงุไทยสานฝันสูบ่ณัฑติ ท่ีให้ทนุการศกึษาแก่นักเรยีนศกึษาต่อในระดบั
มหาวิทยาลัย 

ธนาคารได้ก�าหนดชุมชนศักยภาพเป็นชุมชนที่มีความส�าคัญต่อ 
องค์กร ด้วยการใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร ด�าเนินโครงการ 
พฒันาชมุชนในมติต่ิางๆ โดยพจิารณาจากนโยบายและยทุธศาสตร์ของ 
ธนาคาร และความสามารถพิเศษขององค์กรที่ธนาคารเข้าใจลูกค้า 
ต่างจังหวัด และลกูค้าภาครฐั โดยในปี 2562 ธนาคารได้ด�าเนนิโครงการ  
กรงุไทยรกัชมุชน เพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวิีตของประชาชนในด้านต่างๆ  
ประกอบด้วย การบรกิารจดัการ สนิค้าชมุชนและการบรกิาร การท่องเทีย่ว  
การตลาด ศลิปวฒันธรรม 

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญต่อความโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร  
ผ่านการจัดท�ารายงานความย่ังยืน (Sustainability Development Report)  
ตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ Standard (Global Reporting  
Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับแนวทาง 
การรายงานข้อมูลตามแบบ 56-1 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน 

ท้ังนี ้การด�าเนนิงานท้ังหมดของธนาคาร สามารถสร้างความเชือ่มัน่ 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญต่อการพัฒนา 
องค์กรไปสู่ความย่ังยืนในทุกมิติ ส�าหรับรายละเอียดในการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต ์
ของธนาคาร โดยคลิกเข้าที่ เมนู “รายงานความยั่งยืน” เลือก  
“รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2562”

บมจ.ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
ตามพันธกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้ก� าหนดนโยบายก� า กับดูแลกิจการท่ี ดี 
จรรยาบรรณธรุกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน เพ่ือเป็นแนวทางด�าเนินงาน 
ท่ีธนาคารไม่สามารถยอมรบัให้เกิดการทุจรติขึ้นได้ (Zero Tolerance)

สรา้งความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

ให้ความรู้
ด้านการเงนิ

พัฒนาระบบ
E-Learning

ใน 11 โรงเรยีน

สนับสนุน
Digital SMEs
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 ธนาคารได้มีการด�าเนินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย 
อย่างใกล้ชดิ และจะประสานงานกบับรษิทัย่อยกรณทีีอ่าจมกีารด�าเนนิการ
หรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  
เพือ่สอบถามข้อเท็จจรงิ และให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไข พร้อมทัง้รายงาน
ความคืบหน้าในการด�าเนินการแก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรก็ตาม  
ในปีทีผ่่านมา ไม่พบเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม
จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการคอรร์ปัชัน

คณะกรรมการธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการต่อต้าน 
การทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และมุง่หมายให้พนักงานของธนาคารปฏบิตัหิน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชันเป็นส�าคัญ  
โดยในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้าน 
การให้สนิบนและคอร์รปัชนั เป็น “นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สินบนและ 
คอร์รัปชนั (Anti-Bribery and Corruption Policy)” เพ่ือให้ครอบคลมุถงึ
การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริต และสิ่งส�าคัญ
ประการหนึง่คอื คณะกรรมการธนาคารมุง่ผลกัดนัให้พนกังานตระหนกัรู้
ถึงการป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชันอันจะน�ามาสู่การสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีภายในธนาคาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ 
มอบหมายให้สายงานก�ากบักฎเกณฑ์และกฎหมายจดัท�าระเบยีบปฏบิติังาน 
ว่าด้วยการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อก�าหนดแนวทาง 
ในการจัดท�ามาตรการควบคุมภายในธนาคารเพื่อป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่รัฐและให้สอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

ส�าหรับระเบียบปฏิบัติงานนั้น ธนาคารได้มีการประกาศใช้ระเบียบ 
การป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ 
พนักงานของธนาคารสามารถน�าไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคาร อันเป็นการวางมาตรการ 
เชิงป้องกันท่ีส�าคัญอย่างหนึ่ง ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก�าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการจัดท�ามาตรการ 
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการให้สนิบนเจ้าหน้าท่ีของรฐัของ
ส�านักงาน ป.ป.ช. และได้ก�าหนดหลักการส�าคัญไว้ว่า การให้ทรัพย์สิน
หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัจะกระท�ามไิด้ เว้นแต่เป็นการให้
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวนี้  
ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก�าหนดกระบวนการป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างเป็นเอกภาพ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะต้องมีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรวบรวมข้อมูล
และวเิคราะห์ถงึความเสีย่งในการให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั เมือ่สามารถ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว ส�าหรับประเด็นความเสี่ยง 
ที่มีนัยส�าคัญ ธนาคารจะมีการจัดท�ามาตรการเชิงป้องกันและแก้ไข 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารต่อไป ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะแวดล้อมและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป

2) กระบวนการตรวจสอบ และประเมนิผลมาตรการควบคมุภายในฯ 
ของธนาคาร โดยการตรวจสอบและประเมนิผลมาตรการควบคมุภายใน
เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น อาจพิจารณาจาก 
ผลการตรวจสอบภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ์  
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานก�ากับภายนอก ประกอบกับรูปแบบ 
การประกอบธุรกิจของธนาคารโดยจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผล
เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอ
ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล เพื่อน�ามาพิจารณา
ปรับปรุงมาตรการป ้องกันการให ้สินบนเจ ้าหน ้าที่ของรัฐให ้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อได้ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินมาตรการ
ป้องกันการให้สินบนแล้ว จะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบต่อไป

3) กระบวนการทบทวนมาตรการควบคมุภายในฯ ของธนาคาร 
จะต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้ 
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

4) การสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
ของธนาคารและบรษิทัในเครอืธนาคารเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีถ่กูต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล 
CLMG POST ในคอลัมน์ Anti Bribery and Corruption ในรูปแบบ
บทความอย่างส้ันเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน 
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัการอบรมหลักสตูร “การป้องกัน
การรบั-การให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่ข้าข่ายเป็นการคอร์รปัชนั” 
ให้แก่พนักงานทั้งส�านักงานใหญ่ และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนบุคลากรของบริษัทในเครือธนาคาร 
เพื่อส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักถึง 
ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ในปี 2562 ธนาคารได้มกีารยกระดับมาตรการป้องกนัการคอร์รปัชนั 
โดยได้มีการก�าหนดเป็นนโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั 
(Anti Bribery and Corruption Policy) เพื่อให้ครอบคลุมถึงการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งการรับหรือการให้สินบน ซึ่งถือเป็นการทุจริต
ภายในองค์กรที่ผิดกฎหมายและธนาคารไม่สามารถยอมรับได้อย่างส้ินเชิง  
(Zero Tolerance) โดยนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต ่
วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว 
ไปยังผู ้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคารไว้ 
ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยคลิกเข้าที่เมนู “ก�ากับดูแลกิจการ”  
เลือก ”นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” และเลือก “นโยบายต่อต้าน
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน”

นอกเหนอืจากการปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและ
คอร์รัปชัน (Anti Bribery and Corruption Policy) แล้ว ธนาคารยัง 
ปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญของ
ประเทศ โดยกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ “เจตจ�านงสจุรติในการบรหิารงานอย่างมคีณุธรรม เพือ่มุง่สู่ 
การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และการด�าเนินโครงการกรุงไทย
คณุธรรม รวมถงึการเข้าร่วมกจิกรรมและแลกเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงาน 
ของกลุ่มภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน
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แนวทางการด�าเนินงาน 
ด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรบัผิดชอบ

การให้สนิเชือ่อย่างมีความรบัผดิชอบ (Responsible Lending) นบัเป็น 
แนวคิดการด�าเนินธุรกิจธนาคารที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (Environment Social & Governance: 
ESG) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลส�าเร็จได้ อันจะน�าไปสู่การ 
ด�าเนนิธรุกจิธนาคารเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Banking) โดย 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการเติบโตในระยะยาวมากกว่าการได้รับ 
ผลตอบแทนในระยะสั้น 

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานด้าน Responsible Lending ของ 
ธนาคาร สามารถสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1.	ด้านนโยบาย จะก�าหนด Responsible Lending Strategy โดย
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG 
ท่ียึดหลกัการว่าจะต้องวเิคราะห์ผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ หรอื
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
หรือจากลูกค้าของธนาคาร และจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็น
ด้าน ESG นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนดด้วย เนื่องจากในบางเรื่อง
ไม่ได้มีมาตรการทางกฎหมายรองรับ รวมท้ังอาจมีการก�าหนด
อตุสาหกรรมทีธ่นาคารจะมุง่เน้นหรอืส่งเสรมิเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการ
ด้าน ESG ด้วย

2.	ด้านการปฏิบติั จะปฏบิตัติาม Responsible Lending Strategy 
นโยบายสินเชื่อ และกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด 

3.	ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ไว้ในรายงานประจ�าปี รายงานความยัง่ยนืหรอืเวบ็ไซต์ของธนาคาร โดย 
ข้อมลูส�าคญัท่ีจะเปิดเผย อาท ิCommitment ของคณะกรรมการธนาคาร 
และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ท่ีจะสนบัสนนุการด�าเนนิการตาม Sustainable 
Banking Guidelines รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและ 
ขัน้ตอนการให้สนิเชือ่ท่ีค�านงึถงึ ESG นอกจากนี ้จะสือ่สาร Responsible 
Strategy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ ส�าหรับ
การสื่อสารภายในจะเน้นเรื่องการให้ความรู ้ทั้งระดับผู ้บริหารและ
พนักงานในวงกว้างเกีย่วกบัแนวคดิด้าน ESG และการพฒันาอย่างย่ังยนื 
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารที่ 
Krungthai.com โดยคลกิทีเ่มน ู“รายงานความยัง่ยนื” เลอืก “รายงาน
ความยัง่ยนืประจ�าปี 2562” 

ESG

สังคม
Social

ส่ิงแวดล้อม
Environment

ธรรมาภิบาล
Governance

G

S

E
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2562

รางวลัระดับประเทศ

1. รางวลั TAB Digital Inclusive Awards 2019
ธนาคารได้รับรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019 จาก  

Krungthai NEXT Application ได้รับการโหวตจากผู้พิการทางสายตาให้
เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
ได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถท�า
ธรุกรรมทางการเงนิได้เหมือนกบับคุคลทัว่ไป จดัโดยสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย

2. รางวลั Best Bank Website 2018
ธนาคารได้รับรางวัล Website ที่มีการออกแบบ (Design) ใช้

งานง่าย (Ease of use) การเขียน (Copywriting) การโต้ตอบ/การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (Interactivity) เทคโนโลยี (Use of technology) 
นวตักรรม (Innovation) เนือ้หา (Content) จากเวทกีารประกวดส�าหรบั
การพฒันาเวบ็ไซต์ WebAwards จดัโดย Web Marketing Association 
(WMA) 

3. รางวลัรฐัวสิาหกิจดีเด่น (SOE Award) 
ธนาคารได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด ่น ประเภทรางวัล 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดเีด่น ในฐานะรฐัวสิาหกจิทีม่กีารบรหิาร 
จัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ
สากล ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 นับตั้งแต่ปี 2559 จัดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

4. รางวลั Thailand Sustainability Investment 2019
ธนาคารได้รบัรางวลั Thailand Sustainability Investment 2019 

หรือหุ้นยั่งยืน จากการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG) ซึง่เป็นทางเลอืกส�าหรบัผูล้งทุนท่ีต้องการ
ลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รางวัล TAB Digital Inclusive 
Awards 2019

1

  รางวัล Best Bank 
Website 2018

2

  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
(SOE Award) 

3

  รางวัล 
Thailand Sustainability 
Investment 2019 

4
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5. รางวลั Best Deal of the Year
ธนาคารได้รบัรางวลั Best Deal of the Year ในฐานะท่ีธนาคาร

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน 
SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. รางวลั Outstanding Deal of the Year Awards 
ธนาคารได้รับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรมทาง 

การเงินในตลาดทุน (Deal of the Year Award) ในฐานะที่ธนาคารเป็น 
ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุกองทนุรวม 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 
2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure  
Award 2562
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure 

Award 2562 โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ จัดท�ารายงาน 
ความย่ังยืน (Sustainability Report) เพ่ือเปิดเผยการด�าเนนิงานด้าน ESG 
(Environmental, Social and Governance) ที่เนื้อหามีความสมบูรณ์ 
น่าเช่ือถือ และมีรูปแบบน�าเสนอท่ีน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย จัดโดยจากสถาบันไทยพัฒน์

  รางวัล Outstanding 
Deal of the Year 
Awards 

6

  รางวัล  
Best Deal of the Year

5

  รางวัลเกียรติคุณ Sustainability 
Disclosure Award 2562

7



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

181

รางวลัระดับนานาชาติ

8. รางวลั Best Social Impact Thailand 2019
ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ e-tax Project โครงการ SMART  
City และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จัดโดยนิตยสาร Capital 
Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ

รางวัล 
Best Thailand Deal 

รางวัล 
Best Laos Deal 

8

10

9

รางวัล Best Social Impact 
Thailand 2019

รางวัล The Asset Triple  
A Country Awards 2019

9. รางวลั Best Thailand Deal และ Best Laos Deal
ธนาคารได้รบัรางวลัในฐานะผู้จดัการการจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (“TFFIF”)  
และ หุน้กูบ้รษิทั อดีแีอลเจนเนอเรชัน่ มหาชน (“EDL-GEN”) จากการประกวด FinanceAsia 
Achievement Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia นิตยสารการเงิน 
การลงทุนชั้นน�าแห่งภูมิภาคเอเชีย 

10.   รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2019 ประเภท  
Infrastructure Fund IPO of the Year 
ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะท่ีธนาคารเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและ 

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย  
(TFFIF) จดัโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

11.  รางวลั Best Local Currency Bond Deal in Thailand 2019 
ธนาคารได้รับรางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

ประกัน ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) มูลค่าการออกและเสนอ
ขายรวม 33,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากล 
จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

12.  รางวลั Best Refinancing Deal in Southeast Asia 2019 
ธนาคารได้รับรางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

ประกัน ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่าการออกและเสนอขายรวม 
53,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากล จากการ
เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 ท่าน มรีายนามดงัต่อไปนี.้
1. นายวิชัย  อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการตรวจสอบ
3. นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายสนัต ิปรวิสิทุธิ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการธนาคาร ซึง่สอดคล้องตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และระเบยีบกระทรวงการคลงั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการก�าหนดกระบวนการท�างานที่เป็นระบบในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น Trusted Advisor และให้ธนาคารมีความโปร่งใส สรุปได้ดังนี้

• ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในที่เป็นระบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในตั้งแต่แรก โดยผลักดันให้เกิดการบริหาร
จัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานก�ากับและบริหารความเสี่ยง ตามหลัก Governance, 
Risk and Compliance เพือ่สร้างกระบวนการก�ากบัดแูลทีด่ใีห้ธนาคาร มกีารปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบของหน่วยงานก�ากับ พร้อมทัง้ 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ในการส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• ให้ความส�าคัญต่อการสร้าง Risk Culture ผลกัดนัให้การด�าเนนิงานของธนาคารเป็นไปตามหลกัของธรรมาภบิาล โดยขบัเคลือ่นผ่านโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน 1 ความยั่งยืน) เพื่อให้กรุงไทยคุณธรรมเป็นพื้นฐานส�าคัญ น�าไปสู่เป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai” และ
การด�าเนินการตามนโยบาย Zero Internal Fraud โดยให้ด�าเนินการกับพนักงานผู้กระท�าทุจริตอย่างจริงจัง รวดเร็ว ไม่ว่าความเสียหายจะมีมูลค่า
มากน้อยเพียงใด ผู้ทุจริตต้องได้รับโทษทางวินัยและทางกฎหมาย 

• ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สนับสนุนการตรวจสอบเชิงรุกแบบ Proactive Audit โดยน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์ ตรวจติดตามความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนถึงการน�าระบบ Robotic Process Automation เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
ตรวจสอบ รวมทัง้ยกระดบัการป้องกนั แก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานผดิพลาดในเชงิระบบ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัธนาคาร 

• พัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมที่มีความซับซ้อน 
สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ Digital Banking และบรรลุผลการเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานรับตรวจ

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน โดยมีรายละเอียด 
การเข้าประชุม ดังนี้

      กรรมการตรวจสอบ  จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
 นายวิชัย  อัศรัสกร      14   (ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)
 พลเอก เทียนชัย รับพร        20
 นางนิธิมา เทพวนังกูร      15   (ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงนิ
สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร

และบรษิทัย่อย ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิาร สายงานบรหิารการเงนิ มีการหารอืกบัผูส้อบบัญชอีย่างสม�า่เสมอ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชมุ 
ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงิน 
และรายงานทางการเงิน จัดท�าข้ึนตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน ทันเวลา เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 

การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมท้ังรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  
มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ 
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(นายวิชัย อัศรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานการบรหิารความเส่ียง
สอบทานการบรหิารความเสีย่งของธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงิน ตลอดจนตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง ผ่านสรปุรายงานผลการด�าเนนิงาน 

ของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
สอบทานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ รวมทัง้ตดิตามการจดัท�าระบบการควบคมุภายใน 

และการจัดท�าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิของธนาคาร โดยพจิารณาผลการก�ากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานก�ากับ และผู้สอบบัญชีอย่าง
สม�า่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมทั้ง
สอบทานความถูกต้องของข้อมูลซึ่งใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

สทิธ ิและความเป็นอสิระในการปฏิบัตหิน้าที ่อนมุติัแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ�าปี  
คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา 
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา แผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดัชนีวัดผล 
การปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน 
ติดตามการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ค�าแนะน�า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

การรกัษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะและ 

เป็นรายบคุคล (ประเมนิตนเองและประเมนิท่านอืน่แบบไขว้) ตามแนวทางการปฏบิตัท่ีิด ีของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง  
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีเป็นประจ�าทุกปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และน�าเสนอ 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต 
แนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

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

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึภาระหน้าทีใ่นฐานะกรรมการในการเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิเฉพาะธนาคาร และ 
งบการเงนิรวมของธนาคารและบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี โดยได้มกีารก�ากบัดแูลให้การจดัท�างบการเงิน 
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ โดยยึดหลัก 
ความระมดัระวงั ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล เพือ่ให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนนิงานของธนาคารอย่างแท้จรงิ อกีท้ังได้ให้มกีารรายงาน 
ผลการด�าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  
ตามก�าหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ 
ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการกระท�าทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ 

คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ 
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิล จงึมัน่ใจได้ว่างบการเงนิของธนาคารดงักล่าวถกูต้องและเชือ่ถอืได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว 
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่มัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนำคำร) และงบกำรเงิน

เฉพำะธนำคำร ของธนำคำรกรงุไทย จ�ำกดั (มหำชน) (ธนำคำร) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะธนำคำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะธนำคำร  
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะธนำคำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพำะธนำคำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร รวมถึง 
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำรของธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด�ำเนินงำนรวม
และผลกำรด�ำเนนิงำนเฉพำะธนำคำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะธนำคำรส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระ
ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  

ควำมรบัผดิชอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะธนำคำรในรำยงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มธนำคำรและธนำคำรตำม 
หลกัเกณฑ์มำตรฐำนเกีย่วกับกำรตรวจเงนิแผ่นดนิท่ีก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชพีบญัชี
ที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร และส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณ
เหลำ่นี้ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อวำ่หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำร 
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรส�ำหรับงวดปัจจุบัน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบท 
ของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะธนำคำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ท้ังนี ้ส�ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้



รายงานประจ�าปี 2562

186

 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้เป็นเรื่องท่ีผู้บริหำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงมำกในกำรก�ำหนดสมมติฐำนและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ในกำรประมำณกำร ธนำคำรและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจกำรให้สินเชื่อได้บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดชั้นสินทรัพย์ 
กำรกันเงินส�ำรอง และกำรน�ำมูลค่ำหลักประกันไปใช้ในกำรกันเงินส�ำรองตำมหลักเกณฑ์และแนวนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย นอกจำกนี้
ผู้บริหำรได้พิจำรณำกันเงินส�ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติม เพื่อให้ครอบคลุมควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตโดยใช้เกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่ำ
ข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย เงินส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพำะรำยที่มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภำพ  
(Non-Performing Loans : NPLs) ในอนำคต หรือลกูหนีท้ีม่โีอกำสเสยีหำยมำกกว่ำเงนิส�ำรองท่ีกนัตำมหลกัเกณฑ์ปกต ิและเงนิส�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู
ที่กันเป็นภำพรวมไม่เจำะจงรำยใดรำยหนึ่ง รวมถึงลูกหนี้ที่ยังมิได้เป็นสินเชื่อด้อยคุณภำพ แต่มีสัญญำณบ่งชี้ว่ำอำจเสื่อมคุณภำพ

 เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้มยีอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คดิเป็นร้อยละ 69.40 ของสนิทรพัย์รวมของงบกำรเงนิรวม และคดิเป็นร้อยละ 
68.99 ของสินทรัพย์รวมของงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร โดยมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร เป็นจ�ำนวนเงิน 
135,227.78 ล้ำนบำท และ 126,731.65 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจำกกำรถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวนโยบำย 
กันเงินส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผู้บริหำรต้องก�ำหนดปัจจัยเชิงปริมำณและคุณภำพท่ีใช้ในกำรพิจำรณำจัดช้ันสินทรัพย์ สมมติฐำนและวิธีกำร
ค�ำนวณกำรกันเงินส�ำรอง เช่น มูลคำ่ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยหลักประกัน ผลขำดทุนจำกประสบกำรณ์ในอดีต 
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนเงินให้สินเช่ือของลูกหนี้ กำรชะลอตัวของสภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องกับควำม 
ไม่แน่นอนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนโยบำยกำรบัญชีส�ำหรับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรำยละเอียดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 
ประกอบงบกำรเงินข้อ 3.8 และข้อ 6.7

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบท่ีส�ำคัญโดยท�ำควำมเข้ำใจและประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมหลัก และทดสอบ 
กำรควบคุม โดยมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

•  กำรระบุสถำนกำรณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ำลูกหนี้มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภำพ ซึ่งอำจส่งผลกระทบกับควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้
•  กำรก�ำกบัดแูลเกีย่วกบักำรกนัเงนิส�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ รวมถงึกำรประเมินใหม่อย่ำงต่อเนือ่งโดยผูบ้รหิำรว่ำแบบจ�ำลองและสมมติฐำน

ท่ีใช้ในกำรค�ำนวณหนีส้งสยัจะสญูมคีวำมสมเหตสุมผลและสอดคล้องกบัควำมเสีย่งจำกเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภำพในพอร์ตสนิเชือ่ของธนำคำร
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

•  กระบวนกำรสอบทำนและกำรอนุมัติแบบจ�ำลอง สมมติฐำนท่ีใช้ในกำรค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญและผลลัพธ์ท่ีได้จำกแบบจ�ำลองท่ีใช้ในกำร
ค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญของธนำคำร รวมถึงกำรปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จำกแบบจ�ำลองดังกล่ำว

• ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภำพของข้อมูลที่น�ำเข้ำในระบบ
• กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงระบบตั้งแต่กำรอนุมัติสินเชื่อ กำรบันทึกรำยกำร และกำรติดตำมลูกหนี้
• กำรถำ่ยโอนข้อมูลจำกระบบไปยังแบบจ�ำลองที่ใช้ในกำรค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญ

ส�ำหรับลูกหนี้รำยตัวที่เลือกตัวอย่ำงขึ้นมำเพื่อกำรทดสอบกำรควบคุม ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทำนกระบวนกำรให้สินเชื่อแก ่
ลกูหน้ี ทดสอบควำมถกูต้อง ครบถ้วน และคณุภำพของข้อมูลหลกัเกีย่วกบักำรให้สนิเชือ่ทีน่�ำเข้ำในระบบ ประเมนิควำมสมเหตสุมผลของสมมตฐิำนที ่
ใช้ในกำรระบสุถำนกำรณ์ทีเ่ป็นข้อบ่งชีว่้ำลกูหนีม้แีนวโน้มจะเป็นสนิเชือ่ด้อยคณุภำพและทดสอบควำมถกูต้องของกำรค�ำนวณค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสญู 
ประเมินควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต กำรประเมินมูลค่ำของหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ รวมทั้งทดสอบควำมถูกต้องของกำรส่งผ่ำนข้อมูลจำกระบบงำนด้ำนสินเชื่อไปยังข้อมูลที่แสดงอยู่ใน
รำยกำรบัญชี
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ

ธนำคำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหำรจะจัดเตรียมรำยงำนประจ�ำปีให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร คือ กำรอำ่นและ
พิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของ
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรำกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

เมื่อส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วำ่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล

ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร
ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะธนำคำรเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในท่ีผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
ธนำคำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มธนำคำรและของธนำคำร 
ในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง 
เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มธนำคำรและเลิกธนำคำรหรือหยุดด�ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหนำ้ที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มธนำคำรและของธนำคำร

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร
กำรตรวจสอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ

ธนำคำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมควำมเหน็ของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิอยูด้่วย ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคอื ควำมเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์ได้อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเกีย่วกบักำรตรวจเงนิแผ่นดนิและมำตรฐำนกำรสอบบัญช ีส�ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินรวมถึง

•  ระบแุละประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะธนำคำร ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหลำ่นั้น และได้หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับ
กำรสมรูร่้วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตำมข้อเทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซง
กำรควบคุมภำยใน

•  ท�ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มธนำคำรและของธนำคำร

•  ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชทีีผู้่บรหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร

•  สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ 
สรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่ำงมีนยัส�ำคญัต่อควำมสำมำรถ
ของกลุ่มธนำคำรและของธนำคำรในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มี
สำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรที่เกี่ยวข้อง หรือถำ้กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให ้
กลุ่มธนำคำรหรือธนำคำรต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

•  ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะธนำคำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

•  ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของธนำคำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยใน 
กลุ่มธนำคำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และ
กำรปฏบิติังำนตรวจสอบกลุม่ธนำคำร ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดยีวต่อควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิ
แผ่นดิน
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ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ส่ือสำรกบัผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลในเรือ่งต่ำง ๆ  ทีส่�ำคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์
มำตรฐำนเกีย่วกบักำรตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเป็นอสิระและได้สือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลเกีย่วกบั
ควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระ
ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรกำรที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขำดควำม 
เป็นอิสระ

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบำย 
เรือ่งเหล่ำนีใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีเว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ท่ียำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิพจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ เพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

(นำยพรชัย จ�ำรูญพำนิชย์กุล)
รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

(นำงสำวขนิษฐำ ทัศนำพิทักษ์)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพัสดุที่ 4

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

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

สินทรัพย์

เงินสด  68,433,721  68,878,125  68,361,786  68,661,544 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2  338,770,589  372,513,779  338,273,821  371,763,700 

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์  67,350,100  33,595,200  67,350,100  33,595,200 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.3  55,811,418  36,229,566  55,811,462  36,231,033 

เงินลงทุนสุทธิ 6.4  395,227,970  223,332,594  395,174,162  223,228,712 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 6.5  30,945,612  16,834,298  10,830,013  10,697,855 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 6.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  2,090,343,082  2,025,130,041  2,006,349,261  1,948,747,872 

ดอกเบี้ยค้างรับ  5,159,595  5,424,063  4,568,822  4,877,860 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  2,095,502,677  2,030,554,104  2,010,918,083  1,953,625,732 

หัก รายได้รอตัดบัญชี  (469,554)  (925,374)  (36,401)  (45,990)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.7  (135,227,782)  (133,754,394)  (126,731,649)  (125,339,870)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6.8  (39,859)  -    (39,859)  -   

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,959,765,482  1,895,874,336  1,884,110,174  1,828,239,872 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง  133,241  208,030  133,241  208,030 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.9  32,182,562  35,983,101  32,175,895  35,912,796 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6.10  24,200,896  26,501,196  22,293,897  24,592,840 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 6.11  3,900,228  3,943,802  1,398,367  994,705 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6.12  8,164,563  5,127,961  5,697,176  2,666,690 

รายได้ค้างรับ  3,487,317  3,837,229  3,193,301  3,627,623 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 6.13  23,842,421  16,343,974  23,554,727  15,760,774 

รวมสินทรัพย์  3,012,216,120  2,739,203,191  2,908,358,122  2,656,181,374 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

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

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 6.14  2,155,864,986  2,039,601,901  2,158,459,942  2,042,947,825 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.15  215,822,527  157,395,930  208,239,974  151,999,937 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  4,744,254  5,579,659  4,744,254  5,579,659 

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  67,350,100  33,595,200  67,350,100  33,595,200 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 6.3  51,868,539  32,345,613  51,868,539  32,345,613 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6.16  96,841,300  95,205,510  51,322,900  50,521,110 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง  133,241  208,030  133,241  208,030 

ประมาณการหนี้สิน 6.17  15,239,758  11,837,740  13,776,104  10,734,911 

หนี้สินอื่น 6.18  56,025,029  49,292,505  48,239,602  40,743,911 

รวมหนี้สิน  2,663,889,734  2,425,062,088  2,604,134,656  2,368,676,196 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 6.19

ทุนจดทะเบียน

หุน้บุรมิสทิธิ 5,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท  28,325  28,325  28,325  28,325 

หุน้สามญั 13,976,061,250 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 5.15 บาท  71,976,715  71,976,715  71,976,715  71,976,715 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุน้บุรมิสทิธิ 5,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท  28,325  28,325  28,325  28,325 

หุน้สามญั 13,976,061,250 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 5.15 บาท  71,976,715  71,976,715  71,976,715  71,976,715 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  20,833,734  20,833,734  20,833,734  20,833,734 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  33,006,142  19,074,388  16,094,673  14,970,218 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทนุส�ารองตามกฏหมาย 6.20  7,200,504  7,200,504  7,200,504  7,200,504 

ยังไม่ได้จัดสรร  205,241,876  186,761,783  188,089,515  172,495,682 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  338,287,296  305,875,449  304,223,466  287,505,178 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  10,039,090  8,265,654 

รวมส่วนของเจ้าของ  348,326,386  314,141,103  304,223,466  287,505,178 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  3,012,216,120  2,739,203,191  2,908,358,122  2,656,181,374 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

รายได้ดอกเบี้ย 6.27  122,971,682  119,770,299 108,319,525 105,936,898 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6.28  34,655,374 36,081,433  33,160,897  34,560,623 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  88,316,308  83,688,866  75,158,628  71,376,275 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596,109 29,492,754 23,274,977  23,587,445 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6,358,577  5,830,770 4,706,151 4,197,264 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6.29  23,237,532  23,661,984  18,568,826  19,390,181 

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.30  3,196,695  3,500,468 3,196,195 3,493,051 

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 6.31 4,371,598  434,487 4,375,388  434,392 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,424,575 1,129,638  -    -   

รายได้จากเงินปันผล 495,561 453,358  2,474,526  1,860,076 

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 4,615,370 4,352,345 1,111,411 654,698 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  125,657,639  117,221,146  104,884,974  97,208,673 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 31,389,836 29,226,146 25,484,299  23,634,815 

ค่าตอบแทนกรรมการ 108,558  92,592  64,785  58,530 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 8,941,746 8,792,226  5,326,923  5,066,785 

ค่าภาษีอากร  4,363,018  4,303,293 3,801,607 3,789,024 

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  7,219,052  269,319 7,260,850  255,106 

อื่นๆ 10,451,485 10,404,407 13,538,254  13,500,465 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  62,473,695  53,087,983  55,476,718  46,304,725 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.32 23,813,535 26,191,865  17,504,328  20,500,076 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  39,370,409  37,941,298  31,903,928  30,403,872 

ภาษีเงินได้ 6.33 7,232,606 6,851,974  5,578,231  5,303,252 

ก�าไรสุทธิ  32,137,803  31,089,324  26,325,697  25,100,620 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,585,753 218,971  1,605,929 210,190 

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ (15,867) (207,348) (15,867) (207,348)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน่ในบริษทัร่วม (ภายใต้วธิส่ีวนได้เสยี) 

ส�าหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

ในภายหลัง  12,823,440 (2,805,627)  -    -   

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  

ส�าหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

ในภายหลัง (317,151) (43,794) (321,186) (42,038)

รายการทีไ่ม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

การเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์  (180,526)  (8,194)  (180,526)  (8,194)

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (989,619) 1,121,945  (865,316)  1,063,450 

ภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ 

ส�าหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง 234,029  (222,750) 209,168  (211,051)

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 6.34  13,140,059  (1,946,797)  432,202  805,009 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม  45,277,862  29,142,527  26,757,899  25,905,629 

การแบ่งปันก�าไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 29,284,042 28,491,290  26,325,697  25,100,620 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,853,761 2,598,034 

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 42,451,458 26,543,796  26,757,899 25,905,629 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,826,404 2,598,731 

ก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  2.09  2.04  1.88  1.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  39,370,409  37,941,298  31,903,928  30,403,872 

รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี  2,763,549  2,745,040  1,326,159  1,265,182 

หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า  23,813,535  26,191,865  17,504,328  20,500,076 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธีิส่วนได้เสยี  (1,424,575)  (1,129,638)  -    -   

(ก�าไร) ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์  20,378  (44,080)  (2,702)  (35,572)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ  (4,414,888)  (425,630)  (4,414,888)  (425,630)

ก�าไรจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ  (362,586)  (74,932)  (362,586)  (74,932)

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรพัย์สนิรอการขาย  7,219,052  269,319  7,260,850  255,106 

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการด้อยค่าเงนิลงทนุ  43,290  (8,856)  39,500  (8,761)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรพัย์อืน่  156,039  544,980  156,039  544,980 

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทนุตดับญัชี  (141,772)  (93,267)  (133,895)  (88,861)

(ก�าไร) ขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ  5,381,188  (695,569)  5,381,193  (695,553)

ประมาณการหนีสิ้นเพิม่ขึน้  2,353,957  111,143  2,175,878  273,792 

รายได้ค้างรบัอ่ืน (เพิม่ขึน้) ลดลง  679,662  (477,558)  764,071  (556,000)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน่เพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (244,897)  2,074,755  (389,683)  2,029,973 

 75,212,341  66,928,870  61,208,192  53,387,672 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  (88,316,308)  (83,688,866)  (75,158,628)  (71,376,275)

รายได้เงนิปันผล  (495,561)  (453,358)  (2,474,526)  (1,860,076)

เงนิสดรบัดอกเบ้ีย  123,037,526  119,842,818  108,429,940  106,034,961 

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้  (34,042,988)  (35,454,554)  (32,515,693)  (34,016,197)

เงนิสดรบัเงนิปันผล  495,188  452,828  495,188  452,828 

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้  (9,264,684)  (6,281,035)  (7,481,420)  (4,716,969)

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน  66,625,514  61,346,703  52,503,053  47,905,944

สนิทรพัย์ด�าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  33,612,438  176,987,974  33,359,128  177,248,549 

สทิธใินการเรยีกคืนหลกัทรพัย์  (33,754,900)  24,926,600  (33,754,900)  24,926,600 

สนิทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์  (19,581,852)  (2,396,168)  (19,580,429)  (2,388,518)

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า  (25,709,953)  (14,929,216)  (25,709,953)  (14,926,206)

เงนิให้สนิเช่ือ  (91,757,936)  (106,479,458)  (77,472,456)  (97,747,211)

ทรพัย์สนิรอการขาย  1,447,826  854,890  1,340,227  860,928 

สนิทรพัย์อืน่  (9,057,339)  2,819,877  (9,352,780)  1,683,494 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

หนีส้นิด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เงนิรับฝาก  116,263,085  (31,272,780)  115,512,117  (30,646,187)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  58,426,597  (71,295,465)  56,240,037  (67,066,811)

หนีสิ้นจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม  (835,405)  287,967  (835,405)  287,967 

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์  33,754,900  (24,926,604)  33,754,900  (24,926,604)

หนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์  19,522,926  2,061,191  19,522,926  2,061,191 

หนีสิ้นอ่ืน  4,983,357  1,308,110  5,559,807  597,733 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  153,939,258  19,293,621  151,086,272  17,870,869 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย  (291,294,598)  (150,051,299)  (291,941,198)  (150,701,899)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย  147,235,586  112,267,675  147,879,162  112,267,675 

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  (2,197,552)  (2,503,804)  (1,181,324)  (973,828)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  2,816,898  42,507,927  1,758,895  41,513,591 

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป  (523,940)  (363,133)  (523,940)  (363,133)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป  265,376  294,567  265,376  294,567 

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม  (117,500)  -    (144,945)  -   

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม  427,052  -    427,052  -   

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย/ร่วม  253,386  214,938  1,978,965  1,406,718 

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (949,398)  (678,611)  (585,824)  (264,394)

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,925,920)  (1,268,953)  (2,152,332)  (612,329)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  30,906  100,644  3,311  35,917 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (146,979,704)  519,951  (144,216,802)  2,602,885 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  30,115,000  9,065,000  24,000,000  -   

เงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  (26,394,750)  (24,145,600)  (21,113,750)  (16,410,000)

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ  (10,034,812)  (8,525,397)  (10,034,812)  (8,525,397)

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ  (4,799)  (4,205)  (4,799)  (4,205)

เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (1,068,730)  (690,765)  -    -   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (7,388,091)  (24,300,967)  (7,153,361)  (24,939,602)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ  (15,867)  (207,348)  (15,867)  (207,348)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (444,404)  (4,694,743)  (299,758)  (4,673,196)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  68,878,125  73,572,868  68,661,544  73,334,740 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  68,433,721  68,878,125  68,361,786  68,661,544 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 ธนาคารเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และ
ในบางภูมิภาคหลักของโลก 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

 2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 งบการเงินแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ง
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง และได้จัดท าขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่   
2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

 งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารและงบการเงินของบริษัทย่อยที่ธนาคารมีอ านาจควบคุม โดยได้ตัดรายการ
ระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส าคัญระหว่างกันแล้ว จ านวน 13 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด บริษัท 
รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ ากัด บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก 
(ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด และบริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด 

 สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ ตามหมายเหตุ ข้อ 6.5 

 งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
 งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งหมด โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว 
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินที่ เป็นฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
  

 

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเริม่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 ธนาคารได้น ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติแล้ว ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่า
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้ 

  * มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน   
  * มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมอืทางการเงิน 
  (ปรับปรุง 2562) 
 * มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
  (ปรับปรุง 2562) 
 * การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน  
  (ปรับปรุง 2562)  หน่วยงานต่างประเทศ 
 * การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน  

   (ปรับปรุง 2562) 
 * มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 

 (ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือ่งมือทางการเงนิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมีข้อก าหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน รวมทั้ง การรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการตัดรายการ ตลอดจนหลักการบัญชีอนุพันธ์และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้ 

1. การจัดประเภทรายการของสินทรพัย์ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ได้แบ่งการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์
เผื่อขาย และ เงินลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเริม่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 ธนาคารได้น ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติแล้ว ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่า
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้ 

  * มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน   
  * มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมอืทางการเงิน 
  (ปรับปรุง 2562) 
 * มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
  (ปรับปรุง 2562) 
 * การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน  
  (ปรับปรุง 2562)  หน่วยงานต่างประเทศ 
 * การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน  

   (ปรับปรุง 2562) 
 * มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 

 (ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือ่งมือทางการเงนิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมีข้อก าหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน รวมทั้ง การรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการตัดรายการ ตลอดจนหลักการบัญชีอนุพันธ์และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้ 

1. การจัดประเภทรายการของสินทรพัย์ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ได้แบ่งการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์
เผื่อขาย และ เงินลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

2. การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ตาม TFRS 9 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับและ

ดอกเบี้ยจ่ายด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง TFRS 9 จะน ามาใช้แทนนโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในปัจจุบัน
ที่รับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 

3. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
TFRS 9 ให้ใช้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน  

ในขณะที่ปัจจุบันธนาคารและบริษัทย่อยประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ในอนาคต
ของลูกค้า TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักเป็นเกณฑ์ 

รูปแบบใหม่ของการพิจารณาด้อยค่าจะถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินที่ไม่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนดังนี้ 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ 
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 
- ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน (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 โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ
นับจากวันที่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน 
  สินทรัพย์ทางการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้

รายการเริ่มแรก (เช่น ไม่มีข้อบ่งชี้ของขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) สินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทอยู่ในขั้นที่ 1 เมื่อรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก (ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อก าเนิด (POCI)) และมีการประมาณการของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความน่าจะเป็นของความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (PD) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือน (12 months ECL) ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาครบก าหนดน้อยกว่า 12 เดือน PD จะเป็นไปตาม
ระยะเวลาครบก าหนด ดอกเบี้ยรับค านวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (Gross Carrying Amount) โดยไม่มีการปรบัลดผลขาดทนุ
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
  

 

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 ขั้นที่ 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
  เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้

รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน (Lifetime ECL) 
ในก าไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับค านวณเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 (Gross Carrying Amount) 

ขั้นที่ 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
  เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาได้ว่าเกิดการด้อยค่า

ด้านเครดิต (Credit - Impaired) ดอกเบี้ยรับค านวณจากราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน (Amortized Cost) โดยใช้ 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ทางการเงินในขั้นนี้  โดยปกติมักจะมี
การพิจารณาเป็นแต่ละรายการ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุจะถูกรับรู้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักของผลขาดทุน

ด้านเครดิตโดยวัดมูลค่าดังนี้ 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน  วัดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินสด

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลค่าตามส่วนต่างระหว่างราคาทุน

ตัดจ าหน่าย และมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
- ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ วัดมูลค่าปัจจุบันของส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา

กับธนาคารกรณีภาระผูกพันถูกเบิกใช้ และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับในกรณีที่สินเช่ือถูกเบิกใช้ 
- สัญญาค้ าประกันทางการเงิน วัดมูลค่าจากส่วนที่ต่ ากว่าของประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่

ผู้ถือสัญญาและจ านวนที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
หากมีการเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินเดิม

ถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากปัญหาทางการเงินของผู้กู้ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาถึงการตัดรายการ
และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าดังนี้ 

- หากการปรับโครงสร้างไม่ส่งผลให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะรวมในการค านวณจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไ ม่ได้รับ
จากสินทรัพย์เดิม มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกค านวณใหม่โดยจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม
ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- หากการปรับโครงสร้างส่งผลท าให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ใหม่จะถือเป็นกระแสเงินสดล่าสุดจากสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันท่ีตัดรายการ  

 



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

201 

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 ขั้นที่ 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
  เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้

รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน (Lifetime ECL) 
ในก าไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับค านวณเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 (Gross Carrying Amount) 

ขั้นที่ 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
  เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาได้ว่าเกิดการด้อยค่า

ด้านเครดิต (Credit - Impaired) ดอกเบี้ยรับค านวณจากราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน (Amortized Cost) โดยใช้ 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ทางการเงินในขั้นนี้  โดยปกติมักจะมี
การพิจารณาเป็นแต่ละรายการ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุจะถูกรับรู้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักของผลขาดทุน

ด้านเครดิตโดยวัดมูลค่าดังนี้ 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน  วัดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินสด

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด 
- สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลค่าตามส่วนต่างระหว่างราคาทุน

ตัดจ าหน่าย และมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
- ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ วัดมูลค่าปัจจุบันของส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา

กับธนาคารกรณีภาระผูกพันถูกเบิกใช้ และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับในกรณีที่สินเช่ือถูกเบิกใช้ 
- สัญญาค้ าประกันทางการเงิน วัดมูลค่าจากส่วนที่ต่ ากว่าของประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่

ผู้ถือสัญญาและจ านวนที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
หากมีการเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินเดิม

ถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากปัญหาทางการเงินของผู้กู้ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาถึงการตัดรายการ
และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าดังนี้ 

- หากการปรับโครงสร้างไม่ส่งผลให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะรวมในการค านวณจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไ ม่ได้รับ
จากสินทรัพย์เดิม มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกค านวณใหม่โดยจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม
ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- หากการปรับโครงสร้างส่งผลท าให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ใหม่จะถือเป็นกระแสเงินสดล่าสุดจากสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่ตัดรายการ  
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

การด้อยค่าด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (ขั้นที่ 3) 
สินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาการด้อยค่าด้านเครดิตทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะท าบ่อยขึ้น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่ต้องท าการประเมิน โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึงการค้างช าระ
เกินกว่า 90 วันในภาระสินเชื่อที่มีสาระส าคัญ ข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้ก าลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ การล้มละลาย 
การผิดสัญญา หรือ การปรับโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ เป็นต้น 

สินทรัพย์ที่อยู่ในขั้นที่ 3 จะโอนกลับไปขั้นที่ 2 ก็ต่อเมื่อ ณ วันที่รายงานไม่พบการด้อยค่าด้านเครดิต 
สินทรัพย์จะโอนกลับไปขั้นที่ 1 เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ถูกพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจาก

วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก 
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อก าเนิด (POCI) 
สินทรัพย์ POCI เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดติ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การด้อยค่า

ของสินทรัพย์ POCI จะถูกพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
สินทรัพย์ POCI จะรับรู้เริ่มแรกด้วยจ านวนสุทธิจากการด้อยค่า และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต การเปลี่ยนแปลงการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในภายหลงั
จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน รับรู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นผลก าไรจากการด้อยค่า แม้ว่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุดังกล่าว ณ วันที่รายงานเป็นจ านวนเงินน้อยกว่าประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ การรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก 

4. การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน 
TFRS 9 แนะน าวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน

เป็น 2 ประเภท คือ วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภท
เป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้เพื่อค้า หรือเป็นอนุพันธ์ หรือ
เลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว 

ตาม TFRS 9 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ต้องแสดงรายการดังนี้  

- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงด้านเครดิตของหนี้สิน
จะแสดงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ 

- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 
5. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

TFRS 9 แนะน าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในปัจจุบันไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของความเสี่ยงที่ท าการป้องกัน ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และ
การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

ตาม TFRS 9 ธนาคารและบริษัทย่อย ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย และต้องน าข้อมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์
ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง  

ปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการที่เป็นดอกเบี้ยบันทึกตามวิธีเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายการที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยการแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ TFRS 9 
ให้ทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเส่ียงส าหรับรายการที่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ของการบัญชีป้องกันความเส่ียง
ตาม TFRS 9 ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

6. การเปิดเผยข้อมูล 
TFRS 9 ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยง

ด้านเครดิต และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
7. การประเมินผลกระทบ 

ธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกโดย
ปรับปรุงผลกระทบกับก าไรสะสม หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ธนาคาร
และบริษัทย่อยจะไม่น าข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ  

ธนาคารและบริษัทย่อยจะแสดงรายการในงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง 
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน และเป็นไปตามรูปแบบตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง สัญญาเช่า มีผลให้ธนาคารปรับปรุงการบันทึก
บัญชีสัญญาเช่าระยะยาว โดยรับรู้เป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
ในงบการเงิน ซ่ึงธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก 
รัฐบาล 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

ตาม TFRS 9 ธนาคารและบริษัทย่อย ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย และต้องน าข้อมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์
ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง  

ปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการที่เป็นดอกเบี้ยบันทึกตามวิธีเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายการที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยการแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ TFRS 9 
ให้ทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเส่ียงส าหรับรายการที่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ของการบัญชีป้องกันความเส่ียง
ตาม TFRS 9 ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

6. การเปิดเผยข้อมูล 
TFRS 9 ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยง

ด้านเครดิต และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
7. การประเมินผลกระทบ 

ธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกโดย
ปรับปรุงผลกระทบกับก าไรสะสม หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ธนาคาร
และบริษัทย่อยจะไม่น าข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ  

ธนาคารและบริษัทย่อยจะแสดงรายการในงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เรื่อง 
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน และเป็นไปตามรูปแบบตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง สัญญาเช่า มีผลให้ธนาคารปรับปรุงการบันทึก
บัญชีสัญญาเช่าระยะยาว โดยรับรู้เป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
ในงบการเงิน ซ่ึงธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก 
รัฐบาล 



รายงานประจ�าปี 2562

204  

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
    เงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  

    ที่เกี่ยวข้องกัน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เมื่อออกจากงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
   ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ก าไรต่อหุ้น 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 

   สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น 

  (ปรับปรุง 2562)  ครั้งแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

  (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเ วียนที่ถือไ ว้ เพื่อขายและ 

  (ปรับปรุง 2562)  การด าเนินงานที่ยกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

  (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

  (ปรับปรุง 2562) 

 

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10   เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
  (ปรับปรุง 2562)  อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
  (ปรับปรุง 2562)  ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
  (ปรับปรุง 2562)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื้อถอน การบูรณะ 
  (ปรับปรุง 2562)  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
  (ปรับปรุง 2562)  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
  (ปรับปรุง 2562)  ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ 
    เหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
    ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น าส่งรัฐ 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทน 
  (ปรับปรุง 2562)  จ่ายล่วงหน้า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลส าหรับ  
    ธุรกิจประกันภัย   

ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของ
ธนาคารและบริษัทย่อย 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรบัปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10   เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
  (ปรับปรุง 2562)  อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
  (ปรับปรุง 2562)  ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
  (ปรับปรุง 2562)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื้อถอน การบูรณะ 
  (ปรับปรุง 2562)  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
  (ปรับปรุง 2562)  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
  (ปรับปรุง 2562)  ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ 
    เหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
    ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น าส่งรัฐ 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทน 
  (ปรับปรุง 2562)  จ่ายล่วงหน้า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลส าหรับ  
    ธุรกิจประกันภัย   

ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของ
ธนาคารและบริษัทย่อย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 3.1 การรบัรูร้ายได้ 
 3.1.1 รายได้ดอกเบี้ย 
 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนทุกราย ดอกเบี้ย
จากเงินให้สินเช่ือตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และได้บันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือที่บันทึกรับรู้เป็นรายได้ไว้แล้ว
ส าหรับรายที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนดังกล่าว เฉพาะที่ธนาคารได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 โดยจะบันทกึ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช าระซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 3.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 3.1.3 รายได้เงินปันผล 

 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย 

 3.1.4 รายได้จากสัญญาเช่า 
 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า ดังนี้ 

 - รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน บันทึกรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุ
สัญญา โดยจะหยุดรับรู้และบันทึกยกเลิกรายได้รายที่ค้างช าระเกิน 3 งวด นับจากวันครบก าหนดช าระ และจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่ เมื่อได้รับเงินค่างวดที่ค้างช าระทั้งหมดแล้ว 

 - รายได้จากสัญญาเช่าด าเนินงาน บันทึกรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 3.2 การรบัรูค่้าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ 

 3.4 ตราสารอนุพันธ์ 

 วิธีการบันทึกบัญชีส าหรับตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท ารายการ ดังนี้ 

 1) ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 

 ธนาคารวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม  
โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นคู่กับสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 2) ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

 ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ และรับรู้ก าไร
หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ให้สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายของรายการ
ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง 
  

 

 

 3.5 อนุพันธ์แฝง 

 ธนาคารบันทึกบัญชีส าหรับรายการตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39) โดย 
 1) กรณีที่อนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not Closely Related) และสามารถแยกส่วนของ
อนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพันธ์แฝงดังกล่าว รวมทั้งรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส าหรับตราสารหลักจะถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวทั้งสัญญาและจัดเป็นรายการประเภทเพื่อค้า โดยรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 2) กรณีอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Closely Related) ธนาคารจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝง
ออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารหลักดังกล่าว 
 3.6 เงินลงทุน 

 3.6.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน 
 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
 3.6.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรับรู้
และแสดงเป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ โดยจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกินหรือส่วนต่ า
กว่ามูลค่าตราสารหนี้จะปรับกับรายได้ดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน โดยการตัดจ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงค านวณตามระยะเวลาตราสารหนี้
ครบก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจะแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
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 3.5 อนุพันธ์แฝง 

 ธนาคารบันทึกบัญชีส าหรับรายการตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39) โดย 
 1) กรณีที่อนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not Closely Related) และสามารถแยกส่วนของ
อนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพันธ์แฝงดังกล่าว รวมทั้งรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส าหรับตราสารหลักจะถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวทั้งสัญญาและจัดเป็นรายการประเภทเพื่อค้า โดยรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 2) กรณีอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Closely Related) ธนาคารจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝง
ออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารหลักดังกล่าว 
 3.6 เงินลงทุน 

 3.6.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน 
 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
 3.6.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรับรู้
และแสดงเป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ โดยจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกินหรือส่วนต่ า
กว่ามูลค่าตราสารหนี้จะปรับกับรายได้ดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน โดยการตัดจ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงค านวณตามระยะเวลาตราสารหนี้
ครบก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจะแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
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3.6 เงินลงทุน (ต่อ) 

 3.6.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าเงินลงทุน (ต่อ) 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  (ถ้ามี) 
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย (โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วม ที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) 

 ต้นทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่าย
เงินลงทุน จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมอยู่ในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
ยกเว้นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 3.7 เงินให้สินเชื่อ 

 เงินให้สินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ด้วย ส าหรับรายได้รอตัดบัญชี
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเช่ือ 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากลูกหนี้ตามสัญญา
หักดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายรอตัดบัญชี และบวกค่าใช้จ่ายทางตรงรอตัดจ่าย  

 3.8 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงิน
ส ารองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
ส ารองของสถาบันการเงิน และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช าระหนี้ การประกันการให้สินเช่ือ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาด
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

 1) ธนาคารกันเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และธนาคารอาจกันเงินส ารองลูกหนี้เป็นรายกลุ่มบัญชีด้วยวิธี Collective Approach                        
โดยการจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม 

 2) การกันเงินส ารองส าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ จะกันเงินส ารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 
 

 

 

 3.8 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ต่อ) 

 3) หลักประกันที่น ามาค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า (เช่น มูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา่
จะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 
ของราคาประเมิน) ส าหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

 4) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน 
วิธีการประเมิน ความถ่ีในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถน ามาหักยอดหนี้ก่อนกันส ารอง ดังนี้ 

 - กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ จะประเมินราคาหรือตีราคา เมื่อพิจารณารับเป็นหลักประกัน
ในการให้สินเช่ือ และก าหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี ยกเว้นหลักประกันสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยทุกวงเงิน
และหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจรายย่อยและเครอืข่าย  
จะประเมินราคาหรือตีราคาเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ  และเฉพาะ 
ที่ประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี 

 - กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือตีราคาตามวิธีการที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่วนหลักประกัน
ที่ใกล้เคียงเงินสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกส้ินงวดบัญชี 

 ส าหรับหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีและหนี้สูญที่ได้รับคืน ธนาคารจะน าไปลดหรือเพิ่มยอดจ านวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญส าหรับ
ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนที่กันส ารองส าหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัด
ส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของหนี้สูญที่ได้รับคืนของบริษัทย่อยที่ด าเนิน ธุรกิจบัตรเครดิตรับรู้เป็น
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

 3.9 การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี 

 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารหนี้ที่อ่อนแอหรือด้อยคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นหลักในการฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้า
ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจปกติเป็นล าดับแรก แต่หากไม่สามารถท าได้มีนโยบายในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
โดยการลดหย่อนต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกเป็นรายได้แล้ว ลดอัตราดอกเบี้ย แปลงหนี้เป็นทุนหรือเป็นตราสารหนี้
แปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ปรับหนี้ระยะส้ันเป็นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ย รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้ รับโอนทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ และรับโอนทรัพย์สิน
โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพย์คืน (Buy Back) ภายในก าหนด หรือให้สิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพย์คืนก่อนบุคคลอื่น (First Right of 
Refusal) หรืออาจเป็นการโอนขาดให้ธนาคาร เพื่อลดภาระความเสียหายของธนาคารและลูกค้าปฏิบัติได้ในที่สุด 
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 3.8 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ต่อ) 

 3) หลักประกันที่น ามาค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า (เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา่
จะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 
ของราคาประเมิน) ส าหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

 4) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน 
วิธีการประเมิน ความถ่ีในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถน ามาหักยอดหนี้ก่อนกันส ารอง ดังนี้ 

 - กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ จะประเมินราคาหรือตีราคา เมื่อพิจารณารับเป็นหลักประกัน
ในการให้สินเช่ือ และก าหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี ยกเว้นหลักประกันสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยทุกวงเงิน
และหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจรายย่อยและเครอืข่าย  
จะประเมินราคาหรือตีราคาเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ  และเฉพาะ 
ท่ีประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี 

 - กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือตีราคาตามวิธีการที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่วนหลักประกัน
ที่ใกล้เคียงเงินสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกส้ินงวดบัญชี 

 ส าหรับหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีและหนี้สูญที่ได้รับคืน ธนาคารจะน าไปลดหรือเพิ่มยอดจ านวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญส าหรับ
ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนที่กันส ารองส าหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัด
ส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของหนี้สูญที่ได้รับคืนของบริษัทย่อยที่ด าเนิน ธุรกิจบัตรเครดิตรับรู้เป็น
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

 3.9 การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี 

 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารหนี้ที่อ่อนแอหรือด้อยคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นหลักในการฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้า
ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจปกติเป็นล าดับแรก แต่หากไม่สามารถท าได้มีนโยบายในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
โดยการลดหย่อนต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกเป็นรายได้แล้ว ลดอัตราดอกเบี้ย แปลงหนี้เป็นทุนหรือเป็นตราสารหนี้
แปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ปรับหนี้ระยะส้ันเป็นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ย รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้ รับโอนทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ และรับโอนทรัพย์สิน
โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพย์คืน (Buy Back) ภายในก าหนด หรือให้สิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพย์คืนก่อนบุคคลอื่น (First Right of 
Refusal) หรืออาจเป็นการโอนขาดให้ธนาคาร เพื่อลดภาระความเสียหายของธนาคารและลูกค้าปฏิบัติได้ในที่สุด 
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 3.9 การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี (ต่อ) 

 ส าหรับการค านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1) การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้างช าระก่อน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขใน
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่ ากว่า
อัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
ค านวณได้ดังกล่าวต่ ากว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้) ธนาคารจะบันทึกเงินส ารอง
ส าหรับส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดนั้น 

 องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เงินน าส่งเข้าธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส ารองสภาพคล่อง 

 2) การยินยอมลดต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้างช าระก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือรับช าระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ 
ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน และผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้ในส่วนที่เหลือให้แก่
ลูกหนี้ ธนาคารจะตัดจ าหน่ายยอดลูกหนี้ออกจากบัญชี และบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มีการรับโอนโดยค านึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับ
โอนมาด้วยจ านวนที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 

 กรณีรับช าระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน
เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตาม ข้อ 2) ก่อน ส าหรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรน
เงื่อนไขการช าระหนี้จะปฏิบัติตาม ข้อ 1) 

 3.10 ทรพัย์สินรอการขาย 

 ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าตลาดที่ต่ ากว่าหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือรายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากการด าเนินงาน
อื่น ๆ ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก าไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย 
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ธนาคารได้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.20/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 1 การบัญชีส าหรับการขายทรัพย์สินรอการขาย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน ที่ สนส.22/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
รอการขาย และ ที่ สนส.23/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การซ้ือหรือมีไว้ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่
ส าหรับประกอบธุรกิจหรือส าหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน 

 

 

 

 3.10 ทรพัย์สินรอการขาย (ต่อ) 

 ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง น าส่งแนวนโยบาย

การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช าระหนี้ การประกันการให้สินเช่ือ หรือที่ซื้อจาก

การขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารท าการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายทุกรายการโดยผู้ประเมินราคาภายนอก 

ยกเว้นทรัพย์สินรอการขายในเขตพื้นที่เส่ียงภัย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา)  ที่มีราคาตามบัญชี

ต่ ากว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในหรือผู้ประเมินภายนอกเป็นกรณีไป 

 3.11 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยธนาคารจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3-5 ปี โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือมีจ านวนลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เคยรับรู้ไว้ใน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของของที่ดินแปลงเดียวกันนั้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลงในงบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในบัญชีส่วนเกินทุนจากการ

ตรีาคาทรัพย์สินในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ใน

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว จะรับรู้จ านวนที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนที่เคยรับรู้มูลค่า

ลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน 

 อาคาร ค านวณค่าเส่ือมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 

ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลือของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซ่ึงได้ประเมินโดย

ผู้ช านาญการประเมินอิสระ ส าหรับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ 20 ปี 

 อุปกรณ์ ค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุน

ไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ ซ่ึงจ านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร

อย่างมีนัยส าคัญ 

 วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มีการทบทวนทุกส้ินปี 

 3.12 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แสดงใน

ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจ าหน่ายค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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 3.10 ทรพัย์สินรอการขาย (ต่อ) 

 ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง น าส่งแนวนโยบาย

การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช าระหนี้ การประกันการให้สินเช่ือ หรือที่ซื้อจาก

การขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารท าการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายทุกรายการโดยผู้ประเมินราคาภายนอก 

ยกเว้นทรัพย์สินรอการขายในเขตพื้นที่เส่ียงภัย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา)  ที่มีราคาตามบัญชี

ต่ ากว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในหรือผู้ประเมินภายนอกเป็นกรณีไป 

 3.11 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยธนาคารจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3-5 ปี โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือมีจ านวนลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เคยรับรู้ไว้ใน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของของที่ดินแปลงเดียวกันน้ัน ธนาคารจะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลงในงบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในบัญชีส่วนเกินทุนจากการ

ตีราคาทรัพย์สินในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ใน

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว จะรับรู้จ านวนที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนที่เคยรับรู้มูลค่า

ลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน 

 อาคาร ค านวณค่าเส่ือมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 

ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลือของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซ่ึงได้ประเมินโดย

ผู้ช านาญการประเมินอิสระ ส าหรับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ 20 ปี 

 อุปกรณ์ ค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุน

ไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ ซ่ึงจ านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร

อย่างมีนัยส าคัญ 

 วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มีการทบทวนทุกส้ินปี 

 3.12 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แสดงใน

ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจ าหน่ายค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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 3.13 สินทรพัย์หรอืหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ

มูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ใช้ในการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับ

ผลแตกต่างช่ัวคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้

ประโยชน์ได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับ

ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

 ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นภาษีที่

เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกอยู่ในส่วนของเจ้าของจะรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

 ธนาคารและบริษัทย่อยค านวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่า

จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ต้องหักกลบรายการเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย  

ที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย

หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน 

 3.14 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่า ซ่ึงแสดงรวมในสินทรัพย์อื่น แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณด้วย

วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าซ่ึงมีอายุระหว่าง 3-30 ปี และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 3.15 การด้อยค่าของสินทรพัย์ 

 สินทรัพย์คงเหลือ ณ วันส้ินงวด ธนาคารและบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ าราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่า  

ที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกกลับรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าในบัญชีรายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นกรณีที่เป็น

การกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่า

ในเวลาต่อมา จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ 

 

 

 3.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 3.16.1 สกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยสกุลเงินบาท 

 3.16.2 การแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่รายงาน แปลงค่าโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็น

ตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 3.16.3 การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน และรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ

หน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส าหรับ

รอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้

ผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 3.17 ผลประโยชน์พนักงาน  

 3.17.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

 ธนาคารได้จดทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และได้รับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการ

โดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก 

 ตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับการบรรจุ

เป็นพนักงานประจ าของธนาคารและพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งได้รับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามระเบียบของธนาคาร

และได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนแล้ว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6 

หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 12 หรือร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน

สมาชิก 
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 3.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 3.16.1 สกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยสกุลเงินบาท 

 3.16.2 การแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่รายงาน แปลงค่าโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็น

ตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 3.16.3 การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน และรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ

หน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส าหรับ

รอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้

ผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 3.17 ผลประโยชน์พนักงาน  

 3.17.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

 ธนาคารได้จดทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และได้รับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการ

โดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก 

 ตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับการบรรจุ

เป็นพนักงานประจ าของธนาคารและพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงาน 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  

การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงได้น าข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชนระดับดี

ที่มีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ก าไรหรือขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้เข้าก าไรสะสมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจ านวน 

 3.18 ภาษีเงินได้ 

  ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย จ านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามประมวลรัษฎากรและ

ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

 3.19 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  

 3.20  การประมาณการหน้ีสิน 

  ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป

เพื่อช าระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกัน

เงินส ารองของสถาบันการเงิน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การกันเงินส ารองส าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ

เกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ธนาคารพึงกันส ารองส าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

ที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้ 

 1) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย 

สงสัยจะสูญ และสูญ 

 

 

 3.20  การประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 2) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ธนาคารควรรับรู้ประมาณการหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สินต้องรับรู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้ 

  2.1) กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน (ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจาก

เหตุการณ์ในอดีต 

  2.2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการเพื่ อจ่าย

ช าระภาระผูกพันดังกล่าว และ 

  2.3) สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 3) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับสูง เช่น การค้ าประกันการกู้ยืม 

การอาวัล หรือภาระผูกพันที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกได้ซ่ึง ธปท.ก าหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการค านวณ

เงินกองทุนที่ต้องด ารงเท่ากับ 1.0 

 3.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

  บริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการให้บริการซ่ึงลูกค้าสามารถน า

คะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกของรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้าหรือบริการได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ปันส่วน

ส่ิงตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากการให้บริการให้กับคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้

เป็นรายได้รอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต้ “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการในงวดที่ลูกค้าน าคะแนนสะสมมาใช้สิทธิ 

 3.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า โดยธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละ

รายการ (Individual Financial Instrument) ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันที่มีการเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

และธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้นั้น มูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดด้วยราคาที่เสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) กรณีที่

ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารและบริษัทย่อยจะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

โดยจะใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่สังเกตไม่ได้ให้น้อยที่สุดในแบบจ าลองทั่วไปหรือแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้น 

ซ่ึงแบบจ าลองดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนที่จะน ามาใช้ และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบ

ความถูกต้องของแบบจ าลองอย่างสม่ าเสมอ 
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 3.20  การประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 2) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ธนาคารควรรับรู้ประมาณการหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สินต้องรับรู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้ 

  2.1) กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน (ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจาก

เหตุการณ์ในอดีต 

  2.2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการเพื่ อจ่าย

ช าระภาระผูกพันดังกล่าว และ 

  2.3) สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 3) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับสูง เช่น การค้ าประกันการกู้ยืม 

การอาวัล หรือภาระผูกพันที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกได้ซ่ึง ธปท.ก าหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการค านวณ

เงินกองทุนที่ต้องด ารงเท่ากับ 1.0 

 3.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

  บริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการให้บริการซ่ึงลูกค้าสามารถน า

คะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกของรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้าหรือบริการได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ปันส่วน

ส่ิงตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากการให้บริการให้กับคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้

เป็นรายได้รอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต้ “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการในงวดที่ลูกค้าน าคะแนนสะสมมาใช้สิทธิ 

 3.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า โดยธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละ

รายการ (Individual Financial Instrument) ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันที่มีการเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

และธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้นั้น มูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดด้วยราคาที่เสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) กรณีที่

ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารและบริษัทย่อยจะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

โดยจะใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่สังเกตไม่ได้ให้น้อยที่สุดในแบบจ าลองทั่วไปหรือแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้น 

ซ่ึงแบบจ าลองดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนที่จะน ามาใช้ และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบ

ความถูกต้องของแบบจ าลองอย่างสม่ าเสมอ 
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4. การบรหิารความเส่ียง 

 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพย์เส่ือมลง มีผลให้ธนาคารไม่ได้รับช าระหน้ีคืนเต็มจ านวนตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยความเส่ียงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังจากหักส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 

  ธนาคารให้ความส าคัญกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยการน าข้อมูลงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอร์ตสินเชื่อ ทั้งในส่วนของการก าหนด Industry Direction การท า Stress Testing และ
การท า Industry Indicators เพื ่อให้การติดตามและการบริหารพอร์ตสินเชื่อโดยรวมมีข้อมูลรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับลูกค้าและระดับ Portfolio 

 ส าหรับในด้านการขยายสินเช่ือ ธนาคารมุ่งเน้นขยายสินเช่ือจากฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ที่มีศักยภาพ และ
มีผลตอบแทนสูง โดยให้ความส าคัญอย่างมากในการประเมินคุณภาพลูกค้า ศักยภาพในการท าธุรกิจ ความสามารถในการช าระหนี้ 
และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อ โดยธนาคารมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) 
เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการประเมินความเส่ียงของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเครื่องมือ Credit 
Scoring ส าหรับพิจารณาสินเช่ือรายย่อย รวมถึง มีการพัฒนาระบบงานแจ้งเตือนความเส่ียง (Early Warning System) ไปยัง
หน่วยงานสินเช่ือ เพื่อก าหนดแนวทางจัดการก่อนที่จะเป็นหนี้มีปัญหา นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนาแบบจ าลองความเส่ียง
ด้านเครดิต เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และธนาคารยังมีการทบทวน/ 
ปรับปรุงนโยบายสินเชื่อและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
การด าเนินธุรกิจของธนาคาร และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเส่ียงของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 ธนาคารยังบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้แนวทางการก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เป็นประจ าทุกปี และ/หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงส าคัญที่กระทบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 

  นอกจากน้ี ธนาคารติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงของธนาคารและในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อควบคุม
ความเส่ียงด้านเครดิตให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคาร แนวนโยบายการก ากับดูแลความเส่ียง
ด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลของทางการ ทั้งน้ี มีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงเป็นประจ าอย่ างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับธนาคาร โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs หากลูกค้ารายใดอ่อนแอที่มีโอกาสเสีย
ในอนาคต (Watch List) ซ่ึงบางรายอาจจะยังไม่เริ่มค้างช าระจนเป็นสินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) 
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมิให้เป็น NPLs และหากลูกค้ารายใดเป็น NPLs แล้ว ธนาคารก าหนดมาตรการ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ด าเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจ าเพื่อให้ธนาคาร
ได้รับช าระหนี้เร็วขึ้น และเสียหายน้อยที่สุด 

 การประเมินความเพียงพอของเงินส ารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดช้ันหนี้ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และข้อมูลเกี่ ยวกับหลักประกัน 
เช่น ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อเงินส ารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร 

 การตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี ธนาคารมีนโยบายให้ตัดบัญชีสินเช่ือที่จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันเงินส ารองหนี้สงสัยจะสูญ
ครบร้อยละ 100 ซ่ึงธนาคารยังคงเร่งด าเนินการติดตามทวงถามหรือด าเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด 

 การก าหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัตสิินเช่ือ/
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเช่ือและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดช้ัน
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ
ทั้งที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ด าเนินการติดตามและควบคุม
ความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยการเปรียบเทียบความเส่ียงดังกล่าวกับ
เพดานหรือตัวบ่งช้ีความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งช้ี
ความเสี่ยงที่ก าหนด รวมถึงมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ า 

 ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า 

 เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ทั้งที่อยู่ใน
และนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์  

   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย  
(Rate Sensitive Items) ในรายการเพื่อค้า (Trading Account) 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับธนาคาร โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs หากลูกค้ารายใดอ่อนแอที่มีโอกาสเสีย
ในอนาคต (Watch List) ซ่ึงบางรายอาจจะยังไม่เริ่มค้างช าระจนเป็นสินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) 
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมิให้เป็น NPLs และหากลูกค้ารายใดเป็น NPLs แล้ว ธนาคารก าหนดมาตรการ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ด าเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจ าเพื่อให้ธนาคาร
ได้รับช าระหนี้เร็วขึ้น และเสียหายน้อยที่สุด 

 การประเมินความเพียงพอของเงินส ารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดช้ันหนี้ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และข้อมูลเกี่ ยวกับหลักประกัน 
เช่น ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อเงินส ารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร 

 การตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี ธนาคารมีนโยบายให้ตัดบัญชีสินเช่ือที่จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันเงินส ารองหนี้สงสัยจะสูญ
ครบร้อยละ 100 ซ่ึงธนาคารยังคงเร่งด าเนินการติดตามทวงถามหรือด าเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด 

 การก าหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัตสิินเช่ือ/
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเช่ือและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดช้ัน
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ
ทั้งที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารได้ด าเนินการติดตามและควบคุม
ความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยการเปรียบเทียบความเส่ียงดังกล่าวกับ
เพดานหรือตัวบ่งช้ีความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งช้ี
ความเสี่ยงที่ก าหนด รวมถึงมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ า 

 ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า 

 เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ทั้งที่อยู่ใน
และนอกงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์  

   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย  
(Rate Sensitive Items) ในรายการเพื่อค้า (Trading Account) 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่ส าคัญ จ าแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันที สินเชื่อ

ถึงภายใน 1 เดือน 1-3 เดือน 3-12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ด้อยคุณภาพ รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 288,901.69          8,179.64      3,224.35      1.11             39,048.52    4.00             339,359.31       
เงินลงทุน * 8,320.63             63,764.60    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    
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 1,571,306.88       121,186.58  247,084.34  134,112.83  84,769.31    -              2,158,459.94    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 144,648.66          19,627.19    1,042.47      27,947.87    14,973.78    -              208,239.97       
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70                    -              7,322.20      44,000.00    -              -              51,322.90         

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,715,956.24       140,813.77  255,449.01  206,060.70  99,743.09    -              2,418,022.81    

31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันที สินเชื่อ

ถึงภายใน 1 เดือน 1-3 เดือน 3-12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ด้อยคุณภาพ รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 346,566.65          4,298.12      976.22         1.51             21,429.77    31.00           373,303.27       
เงินลงทุน * 2,511.60             5,545.29      5,819.40      169,639.31  20,647.94    -              204,163.54       
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,336,352.05       206,749.42  232,056.08  69,932.78    1,054.55      102,602.99  1,948,747.87    

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,685,430.30       216,592.83  238,851.70  239,573.60  43,132.26    102,633.99  2,526,214.68    
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 1,480,298.73       158,496.43  295,432.07  20,538.01    88,182.59    -              2,042,947.83    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 90,117.44           5,513.47      17,275.48    30,464.34    8,629.21      -              151,999.94       
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70                    -              22,714.86    27,805.55    -              -              50,521.11         

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,570,416.87       164,009.90  335,422.41  78,807.90    96,811.80    -              2,245,468.88    

31 ธันวาคม 2561

 
 

 

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ไม่รวมเงินลงทุนเพ่ือค้า ค่าเผื่อการปรับมูลค่า และค่าเผื่อการด้อยค่า) 
  
 

 

 

 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องมาจากการท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่า  
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ท าให้มูลค่าทางบัญชี
ของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ 

   ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 

   เป็นความเส่ียงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุน 
ท าให้มูลค่าของหลักทรัพย์การลงทุนของธนาคารลดลง โดยธนาคารเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต และ
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร 

   ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว จึงด าเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

  เป็นความเส่ียงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดทีม่ีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย 

 โครงสร้างการบริหาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร 

 ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

 มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาด รวมถึงระดับความเสียหายสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือ 
Threshold เพื่อควบคุมฐานะที่ เปิดของความเส่ียง (Risk Exposure) ที่มีต่อความเส่ียงด้านตลาด และกระจายอ านาจให้
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC) 

 มีหน้าที่ในการเสนอก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร  
และหน่วยงานก ากับก าหนด 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องมาจากการท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่า  
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ท าให้มูลค่าทางบัญชี
ของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ 

   ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 

   เป็นความเส่ียงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุน 
ท าให้มูลค่าของหลักทรัพย์การลงทุนของธนาคารลดลง โดยธนาคารเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต และ
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร 

   ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว จึงด าเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

  เป็นความเส่ียงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดทีม่ีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย 

 โครงสร้างการบริหาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร 

 ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

 มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาด รวมถึงระดับความเสียหายสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือ 
Threshold เพื่อควบคุมฐานะที่ เปิดของความเส่ียง (Risk Exposure) ที่มีต่อความเส่ียงด้านตลาด และกระจายอ านาจให้
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC) 

 มีหน้าที่ในการเสนอก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร  
และหน่วยงานก ากับก าหนด 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท าธุรกรรม (Front Office) เพื่อ      

ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย      

และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ในการท าหน้าที่ติดตาม ควบคุมดูแลความเส่ียงด้านตลาด ให้อยู่ภายใต้กรอบ

เพดานหรือตัวบ่งช้ีความเส่ียงที่ธนาคารก าหนด รวมถึงการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ

ก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ า 

 ทั้งนี้ ธนาคารมีการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การก ากับความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ส าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ประเภทต่าง ๆ เช่น 

มูลค่า/ฐานะ การลงทุน ผลขาดทุนสูงสุด รวมถึงตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR) และตัววัดค่า

ความอ่อนไหว (Sensitivity) เป็นต้น โดยมีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 

อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการจัดท าระเบียบผลิตภัณฑ์ (Product Program) อีกทั้งการพัฒนาระบบงานและเครื่องมือที่ใช้

ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการท าธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

 ส าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ

จากการประเมิน Net Interest Income Change และ Economic Value Change รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 

อย่างสม่ าเสมอ และจะติดตามความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ หากสถานการณ์ด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและ

ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ 

 โครงสร้างการบริหาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านตลาด ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารมีการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้ก าหนดให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกด้าน ตามความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญของบริษัท และตามที่ก าหนดในนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง 

รวมถึงมีการก าหนดขอบเขตผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน ด าเนินการตามระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบ การควบคุม

ภายในอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามแนวทางท่ีก าหนดในนโยบาย

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนก าหนดให้บริษัทจัดท าข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทน าส่ง

ให้แก่ธนาคาร รวมทั้งให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารเป็นประจ า เพื่อให้

ธนาคารใช้ในการติดตามผลการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประ เมินผล

กระทบที่มีต่อเงินกองทุนของธนาคาร 

 

 

 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารความเส่ียงด้านตลาดภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอ านาจ 

(Decentralize) ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความเห็น

ในการก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงด้านตลาดแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารไม่สามารถช าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด 

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 โครงสร้างการบริหาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร 

   ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหารความเส่ียง    
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

   มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนฉุกเฉินสภาพคล่อง และอนุมัติเพดาน หรือ
ตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ธนาคารยอมรับได้ 

 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC) 

   มีหน้าที่ในการเสนอก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร ควบคุม ติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเส่ียง และดูแลให้ธนาคารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงที่ธนาคารและหน่วยงานก ากับ
ก าหนด และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO) 

 มีหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสม ติดตาม
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตรา
ดอกเบี้ย และน าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและ/หรือ
พิจารณา 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารความเส่ียงด้านตลาดภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอ านาจ 

(Decentralize) ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความเห็น

ในการก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงด้านตลาดแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารไม่สามารถช าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด 

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 โครงสร้างการบริหาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร 

   ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหารความเส่ียง    
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

   มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนฉุกเฉินสภาพคล่อง และอนุมัติเพดาน หรือ
ตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ธนาคารยอมรับได้ 

 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC) 

   มีหน้าที่ในการเสนอก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร ควบคุม ติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเส่ียง และดูแลให้ธนาคารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงที่ธนาคารและหน่วยงานก ากับ
ก าหนด และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO) 

 มีหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสม ติดตาม
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตรา
ดอกเบี้ย และน าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและ/หรือ
พิจารณา 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 โครงสร้างการบริหาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารมีการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงได้ก าหนดให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดให้
มีการบริหารความเส่ียงให้ครบถ้วนทุกด้านตามความเส่ียงที่มีนัยส าคัญของบริษัท และตามที่ก าหนดในนโยบายการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร ที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง รวมถึง
มีการก าหนดขอบเขตผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน ด าเนินการตามระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงตามแนวทางที่ก าหนดในนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการจัดท ารายงานฐานะสภาพคล่องรวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง และน าส่งให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร
ใช้ในการติดตามฐานะสภาพคล่องและระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบท่ีมี
ต่อสภาพคล่องของธนาคาร 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอ านาจ (Decentralize) 
ซ่ึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

 โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องเป็นความเส่ียงที่ส าคัญ ซ่ึงปัจจัยความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่ส าคัญ
ของธนาคาร คือ โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน เนื่องจากลักษณะการจัดหาเงินทุนของธนาคารอาศัยเงินทุนระยะส้ัน
จากเงินรับฝากซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะส้ันไม่เกิน 1 ปี รวมถึงเงินรับฝากที่สามารถถอนได้โดยไม่มีก าหนดเวลา ขณะที่
การใช้ไปของเงินทุนในการอ านวยสินเช่ือนั้นโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบก าหนดยาวกว่าเงินรับฝาก ส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยง  
ด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบก าหนดของหนี้สิน หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ดังนั้น ธนาคารจึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ผ่านเครื่องมือหลากหลาย โดยมีการก าหนด
ตัวบ่งช้ี (Indicator) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตามแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน รวมถึงการกระจุกตัว
ของแหล่งเงินทุน เพื่อติดตามแหล่งเงินทุนที่ส าคัญ พร้อมทั้งรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) 
คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 เครือ่งมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคาร
เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) เพื่อใช้ประเมิน
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องรายวันและรายเดือน โดยเปรียบเทียบกับเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งช้ีความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ เพื่อดูแล
และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ธนาคารก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย 

 - รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 14 วัน ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดเป็นรายวัน  
โดยแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่วมกับการใช้วิจารณญาณในการคาดการณ์แนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยยึดหลัก
ความเป็นจริง (Realistic) และความระมัดระวัง (Conservative) โดยมีความถ่ีในการท ารายงานเป็นรายวัน 

 - รายงานข้อมูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซ่ึงแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายในอนาคตของ
ธนาคารโดยก าหนดสมมติฐานในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ภายใต้ภาวะปกต ิ

 - รายงานฐานะการเงินประจ าวันซ่ึงแสดงข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากเฉลี่ยต่อวันของ
ธนาคารที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเมื่อน ามารวมกับยอดเงินสดที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรเฉลี่ยต่อวัน แล้วจะต้องไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของ
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับความต้องการ
สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวัน 

 - รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio : LCR) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซ่ึง LCR มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ธนาคารมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับสถานการณ์ 
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงในระยะส้ัน โดยธนาคารจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี 
มีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
ในปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ที่มีความรุนแรงตามเกณฑ์การค านวณของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - รายงานการด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:NSFR) ประเมิน 
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาส และน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นรายเดือน ซ่ึง NSFR มีความประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีแหล่งเงินที่มีความมั่นคง
สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อนก าหนด หรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

 - รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จ าลองเสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 เครือ่งมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคาร
เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) เพื่อใช้ประเมิน
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องรายวันและรายเดือน โดยเปรียบเทียบกับเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งช้ีความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ เพื่อดูแล
และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ธนาคารก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย 

 - รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 14 วัน ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดเป็นรายวัน  
โดยแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่วมกับการใช้วิจารณญาณในการคาดการณ์แนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยยึดหลัก
ความเป็นจริง (Realistic) และความระมัดระวัง (Conservative) โดยมีความถ่ีในการท ารายงานเป็นรายวัน 

 - รายงานข้อมูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซ่ึงแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายในอนาคตของ
ธนาคารโดยก าหนดสมมติฐานในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ภายใต้ภาวะปกติ 

 - รายงานฐานะการเงินประจ าวันซ่ึงแสดงข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากเฉลี่ยต่อวันของ
ธนาคารที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเมื่อน ามารวมกับยอดเงินสดที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรเฉลี่ยต่อวัน แล้วจะต้องไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของ
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการ
สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวัน 

 - รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio : LCR) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซ่ึง LCR มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับสถานการณ์ 
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงในระยะส้ัน โดยธนาคารจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี 
มีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
ในปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ที่มีความรุนแรงตามเกณฑ์การค านวณของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - รายงานการด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:NSFR) ประเมิน 
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาส และน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นรายเดือน ซ่ึง NSFR มีความประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีแหล่งเงินที่มีความมั่นคง
สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อนก าหนด หรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

 - รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จ าลองเสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

 การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ธนาคารก าหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบาย  การทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก าหนดขึ้นเองซ่ึงแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ
ธนาคารเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
ธนาคาร (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละ
สถานการณ์จ าลอง จะประกอบด้วยข้อสมมติต่าง ๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน 
สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์ลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น และธนาคารได้จัดท า
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์จ าลอง ซ่ึงแผนฉุกเฉิน
สภาพคล่องได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส าหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบ
จากปัญหาสภาพคล่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่สมเหตุสมผล 

 ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงของ
ธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง 
(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 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายปักษ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝาก
และเงินกู้ยืม ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคาร  
มีเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย์เงินสด จ านวน 36,767.14 ล้านบาท และ 20,754.02 ล้านบาท 

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุน
ที่ส าคัญมาจากเงินรับฝาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 71.57 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ส าหรับแหล่งเงินทุนที่ส าคัญอื่น ๆ ได้แก่ 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 7.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 3.21 และ 
ส่วนของเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 11.56 

 ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยใช้เงินทุนในการให้สินเชื่อร้อยละ 69.38 ของแหล่ง
ใช้ไปของเงินทุน ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส าคัญอื่น ๆ ได้แก่  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  
ด้านสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 11.25 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.15 

 

 

 

4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (ต่อ) 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินรับฝาก 71.57% 74.46%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.16% 5.75%
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 3.21% 3.48%
ส่วนของเจ้าของ 11.56% 11.47%

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 69.38% 73.90%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 11.25% 13.60%
เงินลงทุนสุทธิ 14.15% 8.77%

 
 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สัดส่วนเงินใหส้ินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 96.94% 99.25%
สัดส่วนเงินใหส้ินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 92.95% 95.39%  
 จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 
96.94 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 99.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ส าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 
92.95 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 95.39 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเช่ือร้อยละ 2.96 
ในขณะที่เงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 จากส้ินปี 2561 
 โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลา
ที่เหลือของสัญญา ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

น้อยกว่า เกินกว่า 3 เดือน ไม่มีก าหนด
1 เดือน 1-3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี ระยะเวลา รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 303,453.78     7,272.26        27,546.67       1.11                -                  338,273.82      
เงินลงทุนสุทธิ * 19,569.51       71,102.30      65,635.27       238,867.08     10,830.01       406,004.17      
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 96,099.95       98,475.76      473,815.49     1,337,958.06  -                  2,006,349.26   

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 419,123.24     176,850.32    566,997.43     1,576,826.25  10,830.01       2,750,627.25   
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 1,654,575.49  121,569.05    242,935.92     139,379.48     -                  2,158,459.94   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 154,707.95     18,618.84      6,439.33         28,473.85       -                  208,239.97      
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70                -                -                  51,322.20       -                  51,322.90        

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,809,284.14  140,187.89    249,375.25     219,175.53     -                  2,418,022.81   

31 ธันวาคม 2562

 
 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (ต่อ) 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินรับฝาก 71.57% 74.46%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.16% 5.75%
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 3.21% 3.48%
ส่วนของเจ้าของ 11.56% 11.47%

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 69.38% 73.90%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 11.25% 13.60%
เงินลงทุนสุทธิ 14.15% 8.77%

 
 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สัดส่วนเงินใหส้ินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 96.94% 99.25%
สัดส่วนเงินใหส้ินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 92.95% 95.39%  
 จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 
96.94 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 99.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ส าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 
92.95 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 95.39 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเช่ือร้อยละ 2.96 
ในขณะที่เงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 จากส้ินปี 2561 
 โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลา
ที่เหลือของสัญญา ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

น้อยกว่า เกินกว่า 3 เดือน ไม่มีก าหนด
1 เดือน 1-3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี ระยะเวลา รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 303,453.78     7,272.26        27,546.67       1.11                -                  338,273.82      
เงินลงทุนสุทธิ * 19,569.51       71,102.30      65,635.27       238,867.08     10,830.01       406,004.17      
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 96,099.95       98,475.76      473,815.49     1,337,958.06  -                  2,006,349.26   

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 419,123.24     176,850.32    566,997.43     1,576,826.25  10,830.01       2,750,627.25   
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 1,654,575.49  121,569.05    242,935.92     139,379.48     -                  2,158,459.94   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 154,707.95     18,618.84      6,439.33         28,473.85       -                  208,239.97      
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70                -                -                  51,322.20       -                  51,322.90        

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,809,284.14  140,187.89    249,375.25     219,175.53     -                  2,418,022.81   

31 ธันวาคม 2562

 
 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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 4.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

น้อยกว่า เกินกว่า 3 เดือน ไม่มีก าหนด
1 เดือน 1-3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี ระยะเวลา รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 318,849.59     12,927.72      34,734.35       5,252.04         -                  371,763.70      
เงินลงทุนสุทธิ * 25,868.76       5,533.16        5,863.18         185,963.61     10,697.86       233,926.57      
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 86,115.46       69,022.50      511,843.17     1,281,766.74  -                  1,948,747.87   

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 430,833.81     87,483.38      552,440.70     1,472,982.39  10,697.86       2,554,438.14   
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 1,565,018.62  160,721.35    293,575.31     23,632.55       -                  2,042,947.83   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 98,625.63       5,500.55        15,948.38       31,925.38       -                  151,999.94      
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70                -                -                  50,520.41       -                  50,521.11        

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,663,644.95  166,221.90    309,523.69     106,078.34     -                  2,245,468.88   

31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 68,433.72               68,433.72               68,878.13               68,878.13               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 338,770.59             338,770.59             372,513.78             372,513.78             
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 55,811.42               55,811.42               36,229.57               36,229.57               
เงินลงทุนสุทธิ * 426,173.58             427,499.90             240,166.89             241,460.11             
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,959,765.48          1,959,765.48          1,895,874.34          1,895,874.34          

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,848,954.79          2,850,281.11          2,613,662.71          2,614,955.93          
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,155,864.99          2,155,864.99          2,039,601.90          2,039,601.90          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 215,822.53             218,148.07             157,395.93             157,878.58             
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 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               
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 96,841.30               98,454.03               95,205.51               95,376.82               

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,525,141.61          2,529,079.88          2,330,128.61          2,330,782.57          

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

 

4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 68,361.79               68,361.79               68,661.54               68,661.54               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 338,273.82             338,273.82             371,763.70             371,763.70             
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 55,811.46               55,811.46               36,231.03               36,231.03               
เงินลงทุนสุทธิ * 406,004.17             480,017.57             233,926.57             282,932.37             
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,884,110.17          1,884,110.17          1,828,239.87          1,828,239.87          

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,752,561.41          2,826,574.81          2,538,822.71          2,587,828.51          
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,158,459.94          2,158,459.94          2,042,947.83          2,042,947.83          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 208,239.97             210,565.52             151,999.94             152,482.59             
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 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               
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 51,322.90               52,935.63               50,521.11               50,692.42               

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,474,635.60          2,478,573.88          2,283,394.15          2,284,048.11          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 4.3 การด ารงเงินกองทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้ค านวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซ่ึงตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เพิ่มเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอัตราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวน ในวันที่ 1 มกราคม 2562  

 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มข้อก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง

เชิงระบบในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งส้ิน ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ิน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 

 

 



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

227 

 

4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 68,361.79               68,361.79               68,661.54               68,661.54               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 338,273.82             338,273.82             371,763.70             371,763.70             
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 55,811.46               55,811.46               36,231.03               36,231.03               
เงินลงทุนสุทธิ * 406,004.17             480,017.57             233,926.57             282,932.37             
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,884,110.17          1,884,110.17          1,828,239.87          1,828,239.87          

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,752,561.41          2,826,574.81          2,538,822.71          2,587,828.51          
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,158,459.94          2,158,459.94          2,042,947.83          2,042,947.83          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 208,239.97             210,565.52             151,999.94             152,482.59             
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 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               
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 51,322.90               52,935.63               50,521.11               50,692.42               

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,474,635.60          2,478,573.88          2,283,394.15          2,284,048.11          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 4.3 การด ารงเงินกองทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้ค านวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซ่ึงตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เพิ่มเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอัตราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวน ในวันที่ 1 มกราคม 2562  

 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มข้อก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง

เชิงระบบในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งส้ิน ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ิน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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 4.3 การด ารงเงินกองทุน (ต่อ) 

  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

2562 2561

มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 7.50                   6.375                

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 9.00                   7.875                

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 11.50                  10.375              
 

 ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท าตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้ธนาคารจัดท าและน าส่งต่อธนาคา รแห่งประเทศไทย

ภายใน 3 เดือนนับจากวันส้ินไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลบน Web Site ของธนาคารส าหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซ่ึงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบนี้ เป็นข้อมูลตามรายงานที่ได้จัดส่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยตามก าหนดแล้ว ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช าระแล้ว 72,005.04               72,005.04               

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.74               20,833.74               

ส ารองตามกฎหมาย 7,200.50                 7,200.50                 

ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 193,994.14             174,631.23             

รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 33,011.94               19,063.98               

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (22,340.14)              (9,721.13)                

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 1,100.01                 968.79                    

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 305,805.23             284,982.15             

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 53,091.45               51,810.16               

เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 22,442.66               21,908.25               

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 75,534.11               73,718.41               

เงินกองทุนทั้งสิ้น 381,339.34             358,700.56             

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

 

 

 

 4.3 การด ารงเงินกองทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช าระแล้ว 72,005.04               72,005.04               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.73               20,833.74               
ส ารองตามกฎหมาย 7,200.50                 7,200.50                 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 179,309.87             162,860.95             
รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 16,090.27               14,965.81               
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (9,977.16)                (5,850.76)                

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 285,462.25             272,015.28             
เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 53,091.45               51,810.16               
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 21,524.11               21,045.98               

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 74,615.56               72,856.14               
เงินกองทุนทั้งสิ้น 360,077.81             344,871.42             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 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                    

งบการเงินเฉพาะธนาคารกลุ่มธรุกจิทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

 

 ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ และเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 

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

 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินงวด   

 ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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 4.3 การด ารงเงินกองทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช าระแล้ว 72,005.04               72,005.04               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.73               20,833.74               
ส ารองตามกฎหมาย 7,200.50                 7,200.50                 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 179,309.87             162,860.95             
รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 16,090.27               14,965.81               
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (9,977.16)                (5,850.76)                

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 285,462.25             272,015.28             
เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 53,091.45               51,810.16               
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 21,524.11               21,045.98               

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 74,615.56               72,856.14               
เงินกองทุนทั้งสิ้น 360,077.81             344,871.42             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 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                    

งบการเงินเฉพาะธนาคารกลุ่มธรุกจิทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

 

 ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ และเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 

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

 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินงวด   

 ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

 ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐาน 

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี

ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ

และข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส าคัญต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน 

6. ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 6.1 ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 

  6.1.1 รายการที่มิใช่เงินสดที่ส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ส่วนเกนิทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
   เงินลงทุนเผ่ือขายสุทธจิากภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น 1,268.60               175.18                  1,284.74               168.15                  
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการช าระหนี้ 1,704.23               2,202.22               1,704.23               2,202.22               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

   

  6.1.2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน การแปลงค่า

สุทธิ อัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 95,205.51                      3,720.25                        (2,084.46)                       96,841.30                      

รวม 95,205.51                      3,720.25                        (2,084.46)                       96,841.30                      

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน การแปลงค่า

สุทธิ อัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 50,521.11                      2,886.25                        (2,084.46)                       51,322.90                      

รวม 50,521.11                      2,886.25                        (2,084.46)                       51,322.90                      

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

รายการบัญชี
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

31 ธันวาคม 2562

รายการบัญชี 1 มกราคม 2562
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2562

 

 

 

 

 6.2 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย์) 

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 32,134.96          221,061.37        253,196.33        16,311.10          252,001.37        268,312.47        

ธนาคารพาณิชย์ 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               

สถาบันการเงินอ่ืน 39.54                 28,992.69          29,032.23          41.00                 45,819.66          45,860.66          

รวม 32,672.29          278,712.23        311,384.52        17,103.00          316,438.90        333,541.90        

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -                    117.40               117.40               -                    174.72               174.72               

หัก รายได้รอตัดบัญชี -                    (22.41)               (22.41)               -                    (15.11)               (15.11)               

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.78)                 (1,149.01)           (1,149.79)           (0.73)                 (1,744.93)           (1,745.66)           

รวมในประเทศ 32,671.51          277,658.21        310,329.72        17,102.27          314,853.58        331,955.85        

6.2.2 ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ 15,327.27          5,775.25            21,102.52          25,227.34          8,877.93            34,105.27          

เงินเยน 2,562.38            -                    2,562.38            544.54               -                    544.54               

เงินยูโร 1,406.37            -                    1,406.37            1,462.91            -                    1,462.91            

เงินสกุลอ่ืน 2,224.26            1,176.02            3,400.28            1,642.29            2,756.44            4,398.73            

รวม 21,520.28          6,951.27            28,471.55          28,877.08          11,634.37          40,511.45          

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -                    56.62                 56.62                 -                    130.04               130.04               

หัก รายได้รอตัดบัญชี -                    (2.20)                 (2.20)                 -                    (2.61)                 (2.61)                 

      ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1.53)                 (83.57)               (85.10)               -                    (80.95)               (80.95)               

รวมต่างประเทศ 21,518.75          6,922.12            28,440.87          28,877.08          11,680.85          40,557.93          

รวมในประเทศและต่างประเทศ 54,190.26          284,580.33        338,770.59        45,979.35          326,534.43        372,513.78        

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.2 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย์) 

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 32,134.96          221,061.37        253,196.33        16,311.10          252,001.37        268,312.47        

ธนาคารพาณิชย์ 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               

สถาบันการเงินอ่ืน 39.54                 28,992.69          29,032.23          41.00                 45,819.66          45,860.66          

รวม 32,672.29          278,712.23        311,384.52        17,103.00          316,438.90        333,541.90        

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -                    117.40               117.40               -                    174.72               174.72               

หัก รายได้รอตัดบัญชี -                    (22.41)               (22.41)               -                    (15.11)               (15.11)               

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.78)                 (1,149.01)           (1,149.79)           (0.73)                 (1,744.93)           (1,745.66)           

รวมในประเทศ 32,671.51          277,658.21        310,329.72        17,102.27          314,853.58        331,955.85        

6.2.2 ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ 15,327.27          5,775.25            21,102.52          25,227.34          8,877.93            34,105.27          

เงินเยน 2,562.38            -                    2,562.38            544.54               -                    544.54               

เงินยูโร 1,406.37            -                    1,406.37            1,462.91            -                    1,462.91            

เงินสกุลอ่ืน 2,224.26            1,176.02            3,400.28            1,642.29            2,756.44            4,398.73            

รวม 21,520.28          6,951.27            28,471.55          28,877.08          11,634.37          40,511.45          

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -                    56.62                 56.62                 -                    130.04               130.04               

หัก รายได้รอตัดบัญชี -                    (2.20)                 (2.20)                 -                    (2.61)                 (2.61)                 

      ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1.53)                 (83.57)               (85.10)               -                    (80.95)               (80.95)               

รวมต่างประเทศ 21,518.75          6,922.12            28,440.87          28,877.08          11,680.85          40,557.93          

รวมในประเทศและต่างประเทศ 54,190.26          284,580.33        338,770.59        45,979.35          326,534.43        372,513.78        

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.2 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย์) (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 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               

สถาบันการเงินอ่ืน 39.54                 28,992.69          29,032.23          41.00                 45,819.66          45,860.66          

รวม 32,175.52          278,712.23        310,887.75        16,352.92          316,438.90        332,791.82        

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -                    117.40               117.40               -                    174.72               174.72               

หัก รายได้รอตัดบัญชี -                    (22.41)               (22.41)               -                    (15.11)               (15.11)               

     ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.78)                 (1,149.01)           (1,149.79)           (0.73)                 (1,744.93)           (1,745.66)           

รวมในประเทศ 32,174.74          277,658.21        309,832.95        16,352.19          314,853.58        331,205.77        

6.2.2 ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ 15,327.27          5,775.25            21,102.52          25,227.34          8,877.93            34,105.27          

เงินเยน 2,562.38            -                    2,562.38            544.54               -                    544.54               

เงินยูโร 1,406.37            -                    1,406.37            1,462.91            -                    1,462.91            

เงินสกุลอ่ืน 2,224.26            1,176.02            3,400.28            1,642.29            2,756.44            4,398.73            

รวม 21,520.28          6,951.27            28,471.55          28,877.08          11,634.37          40,511.45          

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -                    56.62                 56.62                 -                    130.04               130.04               

หัก รายได้รอตัดบัญชี -                    (2.20)                 (2.20)                 -                    (2.61)                 (2.61)                 

      ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1.53)                 (83.57)               (85.10)               -                    (80.95)               (80.95)               

รวมต่างประเทศ 21,518.75          6,922.12            28,440.87          28,877.08          11,680.85          40,557.93          

รวมในประเทศและต่างประเทศ 53,693.49          284,580.33        338,273.82        45,229.27          326,534.43        371,763.70        

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 

 

6.3 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า 

มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง 
หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ 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     

อ่ืน ๆ 5,975.45            7,330.45            163,261.84        6,122.20            6,528.90            111,623.79        

รวม 55,811.42          51,868.54          4,424,235.90     36,229.57          32,345.61          4,110,568.45     

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม

ั31 ธนวาคม 2562 ั31 ธนวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ 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     

อ่ืน ๆ 5,975.45            7,330.45            163,261.84        6,122.20            6,528.90            111,623.78        

รวม 55,811.46          51,868.54          4,424,264.30     36,231.03          32,345.61          4,110,906.45     

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ั31 ธนวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา 

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%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6.3 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า 

มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง 
หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ 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     

อ่ืน ๆ 5,975.45            7,330.45            163,261.84        6,122.20            6,528.90            111,623.79        

รวม 55,811.42          51,868.54          4,424,235.90     36,229.57          32,345.61          4,110,568.45     

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม

ั31 ธนวาคม 2562 ั31 ธนวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ 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     

อ่ืน ๆ 5,975.45            7,330.45            163,261.84        6,122.20            6,528.90            111,623.78        

รวม 55,811.46          51,868.54          4,424,264.30     36,231.03          32,345.61          4,110,906.45     

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ั31 ธนวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา 

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%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.4 เงินลงทุนสุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

6.4.1 เงินลงทุนเพ่ือค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,736.91                15,670.50                29,736.91                15,670.50               
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 25.79                       239.95                     25.79                       239.95                   
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 18,488.86                7,452.93                  18,488.86                7,452.93                 

รวม 48,251.56                23,363.38                48,251.56                23,363.38               
6.4.2 เงินลงทุนเผ่ือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 278,824.60              132,192.80              278,824.60              132,192.80             
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 15,729.72                14,045.36                16,387.72                14,687.18               
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 36,527.06                35,046.70                36,527.06                35,046.70               
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ 12,849.27                15,133.22                12,849.27                15,133.22               

ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ 267.48                     382.34                     267.48                     382.34                   
รวม 344,198.13              196,800.42              344,856.13              197,442.24             

ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย

6.4.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 709.28                     1,745.65                  -                          1,000.00                 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 604.46                     35.71                       604.46                     35.71                     
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 459.39                     646.30                     459.39                     646.30                   

รวม 1,773.13                  2,427.66                  1,063.85                  1,682.01                 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (35.71)                     (35.82)                     (35.71)                     (35.82)                    

รวม 1,737.42                  2,391.84                  1,028.14                  1,646.19                 
6.4.4 เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ 2,241.34                  1,933.74                  2,238.81                  1,933.69                 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ 3.43                        3.77                        3.43                        3.77                       

อ่ืน ๆ 0.75                        0.81                        0.75                        0.81                       
รวม 2,245.52                  1,938.32                  2,242.99                  1,938.27                 

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1,204.66)                (1,161.37)                (1,204.66)                (1,161.37)               
รวม 1,040.86                  776.95                     1,038.33                  776.90                   

รวมเงินลงทุนสุทธิ 395,227.97              223,332.59              395,174.16              223,228.71             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 

 

 6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

 เงินลงทุนทั่วไปของธนาคารประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีจ านวน 2,238.81 ล้านบาท และ 1,933.69 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1,048.15 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจ านวน และได้รวมเงินลงทุนเพื่อส่งเสริมนโยบายภาครัฐ 
โดยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน จ านวน 409.49 ล้านบาท 

 6.4.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย 334,204.04     10,803.94     (809.85)        344,198.13   188,392.08     10,532.73     (2,124.39)     196,800.42   

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย 334,850.64     10,815.34     (809.85)        344,856.13   189,042.68     10,532.73     (2,133.17)     197,442.24   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

 
 1 สทุธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

 2 รวมก าไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

 6.4.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีมูลค่าลดลง จ านวน 1,317.05 ล้านบาท และ 608.53 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.4.7 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงใน
ราคามูลค่ายุติธรรมไดด้ังนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สาธารณปูโภคและบริการ 1,537.58                       1,434.11                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 6.4.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 3 บริษัท มีราคาทุน จ านวน 0.10 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าเต็มจ านวน 
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 6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

 เงินลงทุนทั่วไปของธนาคารประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีจ านวน 2,238.81 ล้านบาท และ 1,933.69 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1,048.15 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจ านวน และได้รวมเงินลงทุนเพื่อส่งเสริมนโยบายภาครัฐ 
โดยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน จ านวน 409.49 ล้านบาท 

 6.4.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย 334,204.04     10,803.94     (809.85)        344,198.13   188,392.08     10,532.73     (2,124.39)     196,800.42   

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า ก าไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม ราคาทุน 1 ไม่เกิดขึ้น 2 ไม่เกิดขึ้น 2 ยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย 334,850.64     10,815.34     (809.85)        344,856.13   189,042.68     10,532.73     (2,133.17)     197,442.24   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

 
 1 สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

 2 รวมก าไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

 6.4.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีมูลค่าลดลง จ านวน 1,317.05 ล้านบาท และ 608.53 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.4.7 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงใน
ราคามูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สาธารณปูโภคและบริการ 1,537.58                       1,434.11                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 6.4.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 3 บริษัท มีราคาทุน จ านวน 0.10 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าเต็มจ านวน 



รายงานประจ�าปี 2562
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 6.5 เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสุทธิ 

 6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท ร้อยละของ
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผล
บรษัิทยอ่ย
  กลุ่มทีถ่ือหุ้นทางตรง

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย หุน้สามัญ 100.00         30.00              27.00           
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ธุรกิจบริการ หุน้สามัญ 100.00         140.00            118.65         
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 100.00         210.90            455.00         
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด บริการงานด้านสารสนเทศ หุน้สามัญ 100.00         1,300.00         79.43           
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จ ากัด * เช่าซือ้ หุน้สามัญ 100.00         1,000.00         -               
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด ** ทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าด้านการเงิน หุน้สามัญ 100.00         40.00              -               
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุน้สามัญ 49.10           1,980.36         1,045.50      
บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด **** ธุรกิจสินเชือ่รายย่อยเพ่ือการ หุน้สามัญ 24.95           12.48              -               

  ประกอบอาชีพ
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด **** ธุรกิจสินเชือ่รายย่อย หุน้สามัญ 24.95           14.97              -               

  กลุ่มทีถ่ือหุ้นทางอ้อม
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายย่อย
บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธาน)ี จ ากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายย่อย
บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายย่อย
บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายย่อย

รวม 4,728.71         1,725.58      
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า *** (798.76)           -               

รวม 3,929.95         1,725.58      
บรษัิทรว่ม

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต หุน้สามัญ 50.00           4,071.77         -               
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุน้สามัญ 45.00           1,518.82         193.05         
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จ ากัด เช่าซือ้ หุน้สามัญ 49.00           87.38              43.12           
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ****** ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 50.00           1,068.89         -               
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 19.82           35.70              17.22           
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 22.17           117.50            -               

รวม 6,900.06         253.39         
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 10,830.01       1,978.97      

31 ธันวาคม 2562

 
 
 

 

 

 6.5 เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสุทธิ (ต่อ) 
 6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท ร้อยละของ

หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผล

บรษัิทยอ่ย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย หุน้สามัญ 100.00         30.00              22.50           

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ธุรกิจบริการ หุน้สามัญ 100.00         140.00            157.15         

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 100.00         210.90            320.00         

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด บริการงานด้านสารสนเทศ หุน้สามัญ 100.00         1,300.00         16.38           

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จ ากัด * เช่าซือ้ หุน้สามัญ 100.00         1,000.00         -               

บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด ** ทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าด้านการเงิน หุน้สามัญ 100.00         40.00              -               

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุน้สามัญ 49.45           1,994.60         675.75         

รวม 4,715.50         1,191.78      

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า *** (802.56)           -               

รวม 3,912.94         1,191.78      

บรษัิทรว่ม

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต หุน้สามัญ 50.00           4,071.77         -               

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุน้สามัญ 45.00           1,518.82         168.30         

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จ ากัด เช่าซือ้ หุน้สามัญ 49.00           87.38              41.36           

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ****** ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 50.00           1,068.89         -               

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 21.13           38.05              5.28             

รวม 6,784.91         214.94         

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 10,697.85       1,406.72      

31 ธันวาคม 2561

 
 * อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ  
 ** อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ   
 *** ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี  
 **** ธนาคารลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่าน 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารลงทุนใน บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.10 และ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ร้อยละ 75.05 
 ***** ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด โดย บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ลงทุนใน 
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด 
ร้อยละ 100 
 ****** เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
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 6.5 เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสุทธิ (ต่อ) 
 6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท ร้อยละของ

หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผล

บรษัิทยอ่ย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย หุน้สามัญ 100.00         30.00              22.50           

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ธุรกิจบริการ หุน้สามัญ 100.00         140.00            157.15         

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 100.00         210.90            320.00         

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด บริการงานด้านสารสนเทศ หุน้สามัญ 100.00         1,300.00         16.38           

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จ ากัด * เช่าซือ้ หุน้สามัญ 100.00         1,000.00         -               

บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด ** ทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าด้านการเงิน หุน้สามัญ 100.00         40.00              -               

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุน้สามัญ 49.45           1,994.60         675.75         

รวม 4,715.50         1,191.78      

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า *** (802.56)           -               

รวม 3,912.94         1,191.78      

บรษัิทรว่ม

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต หุน้สามัญ 50.00           4,071.77         -               

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุน้สามัญ 45.00           1,518.82         168.30         

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จ ากัด เช่าซือ้ หุน้สามัญ 49.00           87.38              41.36           

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ****** ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 50.00           1,068.89         -               

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 21.13           38.05              5.28             

รวม 6,784.91         214.94         

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 10,697.85       1,406.72      

31 ธันวาคม 2561

 
 * อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ  
 ** อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ   
 *** ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี  
 **** ธนาคารลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่าน 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารลงทุนใน บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.10 และ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ร้อยละ 75.05 
 ***** ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด โดย บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ลงทุนใน 
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด 
ร้อยละ 100 
 ****** เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
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 6.5 เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสุทธิ (ต่อ) 
 6.5.2 งบการเงินรวม 
 หน่วย : ล้านบาท

ประเภท ร้อยละของ
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินลงทุน เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) (วิธีส่วนได้เสีย)
บรษัิทรว่ม

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด ประกันชีวิต หุน้สามัญ 50.00 593.57                  25,662.80             
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุน้สามัญ 45.00 971.30                  2,952.24               
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จ ากัด เช่าซือ้ หุน้สามัญ 49.00 87.38                    694.96                  
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 50.00 1,068.89               1,147.92               
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 19.82 35.70                    379.16                  
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 22.17 117.50                  108.53                  

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 2,874.34               30,945.61             

31 ธันวาคม 2562

 
 หน่วย : ล้านบาท

ประเภท ร้อยละของ
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินลงทุน เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) (วิธีส่วนได้เสีย)
บรษัิทรว่ม

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด ประกันชีวิต หุน้สามัญ 50.00 593.57                  11,900.65             
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุน้สามัญ 45.00 971.30                  2,761.78               
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จ ากัด เช่าซือ้ หุน้สามัญ 49.00 87.38                    659.77                  
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้สามัญ 50.00 1,068.89               1,167.81               
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด บริการ หุน้สามัญ 21.13 38.05                    344.29                  

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 2,759.19               16,834.30             

31 ธันวาคม 2561

 
 * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
 ในงบการเงินรวม เงินลงทุนบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมที่ยัง
ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 
 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม 

หน่วย : ล้านบาท

ชือ่บริษัท สินทรัพย์รวม หนีส้ินรวม ส่วนของผู้ถือหุน้ สินทรัพย์รวม หนีส้ินรวม ส่วนของผู้ถือหุน้
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 334,283.68       282,958.08       51,325.60            275,484.29       251,627.05       23,857.24            
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 10,506.36         3,945.84           6,560.52              9,792.84           3,652.00           6,140.84              
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จ ากัด 12,908.03         11,489.74         1,418.29              11,203.31         9,851.20           1,352.11              
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 6,181.96           3,886.12           2,295.84              6,661.43           4,368.05           2,293.38              
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 2,266.87           348.48              1,918.39              1,847.03           219.48              1,627.55              
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 525.99              36.43                489.56                 -                    -                    -                       

366,672.89       302,664.69       64,008.20            304,988.90       269,717.78       35,271.12            

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ตรวจสอบแล้ว""ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

 

 

 

6.5 เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสุทธิ (ต่อ) 

 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท รายได้รวม ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ รายได้รวม ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 68,962.87   1,881.13                 67,381.16   1,455.27                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2,856.98     730.89                    3,015.72     690.43                      
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 958.31        154.18                    871.51        170.37                      
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 1,097.54     13.24                      1,335.81     (0.81)                        
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 1,048.50     372.32                    748.52        205.77                      
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 66.56          (40.44)                     -              -                           

74,990.76   3,111.32                 73,352.72   2,521.03                   

งบการเงินรวม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
 * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 

 6.6.1 จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 
หน่วย : ล้านบาท

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     
ต๋ัวเงิน 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            -                      -                    
อ่ืน 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 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.
รายสินเชื่อ (66,722.58)          (71,305.17)         (64,393.52)          (69,052.44)         
รายกลุ่ม (4,045.90)            (3,781.72)           -                      -                    

2. เงินส ารองส่วนเกิน (64,459.30)          (58,667.50)         (62,338.13)          (56,287.43)         
หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (39.86)                 -                    (39.86)                 -                    
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,959,765.48       1,895,874.34     1,884,110.17       1,828,239.87     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6.5 เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสุทธิ (ต่อ) 

 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท รายได้รวม ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ รายได้รวม ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 68,962.87   1,881.13                 67,381.16   1,455.27                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2,856.98     730.89                    3,015.72     690.43                      
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 958.31        154.18                    871.51        170.37                      
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 1,097.54     13.24                      1,335.81     (0.81)                        
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 1,048.50     372.32                    748.52        205.77                      
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 66.56          (40.44)                     -              -                           

74,990.76   3,111.32                 73,352.72   2,521.03                   

งบการเงินรวม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
 * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 

 6.6.1 จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 
หน่วย : ล้านบาท

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     
ต๋ัวเงิน 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            -                      -                    
อ่ืน 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 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.
รายสินเชื่อ (66,722.58)          (71,305.17)         (64,393.52)          (69,052.44)         
รายกลุ่ม (4,045.90)            (3,781.72)           -                      -                    

2. เงินส ารองส่วนเกิน (64,459.30)          (58,667.50)         (62,338.13)          (56,287.43)         
หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (39.86)                 -                    (39.86)                 -                    
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,959,765.48       1,895,874.34     1,884,110.17       1,828,239.87     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.1 จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ (ต่อ) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินให้สินเช่ือที่เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตส าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ 
3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 และโครงการสินเช่ือ
เพื่อส่ิงแวดล้อม รวมเป็นจ านวนเงิน 26,427.38 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมอื ่น ๆ จ านวน  1,247.24  ล้านบาท  และ 
1,078 .31 ล้านบาท ได้รวมหนี้ที่ เกิดจากการจ่ายช าระหนี้แทนลูกค้ารายที่ผิดนัดตามสัญญา ซึ่งธนาคารเป็นผู้รับรอง
หรือค้ าประกันไว้แล้ว จ านวน 1,198.00 ล้านบาท และ 1,031.55 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.6.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,032,882.30     -                    2,032,882.30     1,951,161.43     0.69                   1,951,162.12     

เงินดอลลาร์สหรัฐ 46,025.07          9,867.12            55,892.19          51,886.21          18,246.89          70,133.10          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 1,069.29            29.75                 1,099.04            2,832.30            77.15                 2,909.45            

รวม 2,079,976.66     9,896.87            2,089,873.53     2,005,879.94     18,324.73          2,024,204.67     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,949,321.63     -                    1,949,321.63     1,875,658.64     0.69                   1,875,659.33     

เงินดอลลาร์สหรัฐ 46,025.07          9,867.12            55,892.19          51,886.21          18,246.89          70,133.10          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 1,069.29            29.75                 1,099.04            2,832.30            77.15                 2,909.45            

รวม 1,996,415.99     9,896.87            2,006,312.86     1,930,377.15     18,324.73          1,948,701.88     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 

 

 

 6.6  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

6.6.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 20,841.16       2,020.63         592.66            275.30            2,791.64         26,521.39       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 451,428.74     26,390.56       7,635.26         6,292.16         41,450.80       533,197.52     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 92,733.51       7,587.68         395.32            1,811.52         9,430.65         111,958.68     
การสาธารณูปโภคและบริการ 335,074.78     21,615.19       146.70            983.58            5,130.94         362,951.19     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 371,806.19     6,063.24         2,427.85         2,748.19         12,990.56       396,036.03     
อ่ืน ๆ 646,909.93     4,746.48         1,579.83         535.87            5,436.61         659,208.72     

รวม 1,918,794.31  68,423.78       12,777.62       12,646.62       77,231.20       2,089,873.53  

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,526.18       2,007.05         631.43            891.49            1,071.43         28,127.58       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 465,452.34     29,348.22       8,628.32         9,378.12         37,615.46       550,422.46     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 97,000.24       6,793.99         501.00            2,261.81         8,538.57         115,095.61     
การสาธารณูปโภคและบริการ 329,581.33     14,772.72       484.01            2,525.40         7,376.07         354,739.53     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 353,537.67     6,394.85         2,396.85         2,388.22         12,016.19       376,733.78     
อ่ืน ๆ 584,555.30     4,896.05         1,761.14         478.13            7,395.09         599,085.71     

รวม 1,853,653.06  64,212.88       14,402.75       17,923.17       74,012.81       2,024,204.67  

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 20,717.59       2,012.52         591.91            275.30            2,791.64         26,388.96       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 450,655.26     26,351.18       7,628.84         6,290.48         41,395.82       532,321.58     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 93,897.15       7,510.22         394.83            1,808.63         9,410.25         113,021.08     
การสาธารณูปโภคและบริการ 333,940.56     21,580.57       145.73            982.91            5,124.05         361,773.82     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 371,806.19     6,063.24         2,427.85         2,748.19         12,990.56       396,036.03     
อ่ืน ๆ 569,311.48     3,247.28         1,338.50         388.42            2,485.71         576,771.39     

รวม 1,840,328.23  66,765.01       12,527.66       12,493.93       74,198.03       2,006,312.86  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
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 6.6  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

6.6.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 20,841.16       2,020.63         592.66            275.30            2,791.64         26,521.39       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 451,428.74     26,390.56       7,635.26         6,292.16         41,450.80       533,197.52     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 92,733.51       7,587.68         395.32            1,811.52         9,430.65         111,958.68     
การสาธารณูปโภคและบริการ 335,074.78     21,615.19       146.70            983.58            5,130.94         362,951.19     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 371,806.19     6,063.24         2,427.85         2,748.19         12,990.56       396,036.03     
อ่ืน ๆ 646,909.93     4,746.48         1,579.83         535.87            5,436.61         659,208.72     

รวม 1,918,794.31  68,423.78       12,777.62       12,646.62       77,231.20       2,089,873.53  

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,526.18       2,007.05         631.43            891.49            1,071.43         28,127.58       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 465,452.34     29,348.22       8,628.32         9,378.12         37,615.46       550,422.46     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 97,000.24       6,793.99         501.00            2,261.81         8,538.57         115,095.61     
การสาธารณูปโภคและบริการ 329,581.33     14,772.72       484.01            2,525.40         7,376.07         354,739.53     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 353,537.67     6,394.85         2,396.85         2,388.22         12,016.19       376,733.78     
อ่ืน ๆ 584,555.30     4,896.05         1,761.14         478.13            7,395.09         599,085.71     

รวม 1,853,653.06  64,212.88       14,402.75       17,923.17       74,012.81       2,024,204.67  

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 20,717.59       2,012.52         591.91            275.30            2,791.64         26,388.96       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 450,655.26     26,351.18       7,628.84         6,290.48         41,395.82       532,321.58     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 93,897.15       7,510.22         394.83            1,808.63         9,410.25         113,021.08     
การสาธารณูปโภคและบริการ 333,940.56     21,580.57       145.73            982.91            5,124.05         361,773.82     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 371,806.19     6,063.24         2,427.85         2,748.19         12,990.56       396,036.03     
อ่ืน ๆ 569,311.48     3,247.28         1,338.50         388.42            2,485.71         576,771.39     

รวม 1,840,328.23  66,765.01       12,527.66       12,493.93       74,198.03       2,006,312.86  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
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 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,358.96       1,996.60         622.81            887.03            1,038.19         27,903.59       
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 463,829.89     29,295.21       8,589.74         9,303.26         37,356.60       548,374.70     
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 97,273.62       6,762.16         489.39            2,233.69         8,417.40         115,176.26     
การสาธารณูปโภคและบริการ 327,490.70     14,753.20       454.79            2,492.46         7,151.87         352,343.02     
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 353,537.67     6,394.85         2,396.85         2,388.22         12,016.19       376,733.78     
อ่ืน ๆ 518,169.77     3,236.55         1,543.86         317.45            4,902.90         528,170.53     

รวม 1,783,660.61  62,438.57       14,097.44       17,622.11       70,883.15       1,948,701.88  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561

 
 6.6.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้
และดอกเบี้ย ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ
ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) 2 หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ 1,923,615.73          883,840.78             1 13,907.87               
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 68,696.56               30,545.00               2 8,477.50                 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 12,779.63               6,428.87                 100 6,433.38                 
จัดชั้นสงสัย 12,646.62               4,526.67                 100 4,546.77                 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 77,294.58               37,398.49               100 37,402.96               

2. เงินส ารองส่วนเกิน 64,459.30               
รวม 2,095,033.12          962,739.81             135,227.78             

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้
และดอกเบี้ย ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ
ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) 2 หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ 1,858,756.46          872,883.93             1 13,399.00               
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 64,464.87               25,554.66               2 11,584.89               
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 14,404.28               7,898.81                 100 7,898.81                 
จัดชั้นสงสัย 17,923.17               9,196.18                 100 9,196.18                 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,079.95               31,511.21               100 33,008.01               

2. เงินส ารองส่วนเกิน 58,667.50               
รวม 2,029,628.73          947,044.79             133,754.39             

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

 

 

 

 6.6  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้

และดอกเบี้ย ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ

ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,844,572.60          808,034.02             1 11,390.92               

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 67,026.16               29,098.14               2 7,941.76                 

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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. เงินส ารองส่วนเกิน 62,338.13               

รวม 2,010,881.68          882,163.92             126,731.65             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้

และดอกเบี้ย ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ

ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,788,230.40          810,450.16             1 11,142.66               

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 62,679.70               24,206.50               2 11,091.42               

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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. เงินส ารองส่วนเกิน 56,287.43               

รวม 1,953,579.74          879,978.22             125,339.87             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 
 1ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือ
มูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าห น่าย
หลักประกัน 
 2 รวมวิธีอัตราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 
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 6.6  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้

และดอกเบี้ย ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ

ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,844,572.60          808,034.02             1 11,390.92               

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 67,026.16               29,098.14               2 7,941.76                 

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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. เงินส ารองส่วนเกิน 62,338.13               

รวม 2,010,881.68          882,163.92             126,731.65             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้

และดอกเบี้ย ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ

ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,788,230.40          810,450.16             1 11,142.66               

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 62,679.70               24,206.50               2 11,091.42               

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 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. เงินส ารองส่วนเกิน 56,287.43               

รวม 1,953,579.74          879,978.22             125,339.87             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 
 1ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือ
มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าห น่าย
หลักประกัน 
 2 รวมวิธีอัตราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 
  
 



รายงานประจ�าปี 2562

244  

 

 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.5 สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans) 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเช่ือจัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ โดยรวมเงินให้สินเช่ือที่เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 102,659.44           106,369.71           99,223.62             102,633.69           
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 4.33                      4.53                      4.33                      4.52                      
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 42,333.25             44,396.08             42,217.61             43,942.97             
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
       ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 1.83                      1.94                      1.89                      1.98                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ  2561 ธนาคารได้ตัดหนี้สูญส าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ โดยมีเงินต้น 
และดอกเบี้ยค้างรับ รวมจ านวน 18,833.52 ล้านบาท และ 18,330.35 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.6.6 เงินให้สินเช่ือที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรวมเงินให้สินเช่ือที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ 102,659.44          106,369.71          99,223.62            102,633.69          
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 4.33                     4.53                     4.33                     4.52                     

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม

 
 6.6.7 เงินให้สินเช่ือแก่บริษัทท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน จ านวน 2 ราย ยอดหน้ี จ านวน 8,501.34 ล้านบาท ซ่ึงได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 3,141.46 ล้านบาท 
และ 3 ราย ยอดหนี้ จ านวน 9,052.68 ล้านบาท ซ่ึงได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 7,616.11 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.6.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 7,660 ราย เป็นจ านวนหนี้
ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 60,638.10 ล้านบาท ได้รับช าระเงินต้น จ านวน 16,760.81 ล้านบาท และให้กู้เพิ่ม จ านวน 
34,678.27 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 40.03 ล้านบาท 

 

 

 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ต่อ) 

 รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนหนี้ตาม
บัญชีก่อนปรับ มูลค่า

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนราย โครงสร้างหนี้ ยุติธรรม
การโอนสินทรัพย์ 23                302.41               302.41         
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ 457              28,667.72          
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 7,180           31,667.97          

7,660           60,638.10          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย์
ที่รับโอน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จ านวน 37,540 ราย 
เป็นเงิน  159,686.98  ล้านบาท ซ่ึงจ านวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จ านวน 18,581  ราย 
เป็นเงิน 10,641.55  ล้านบาท 
 งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 
7,731 ราย เป็นจ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจ านวนเงิน 62,292.22 ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 9,410 ราย เป็นจ านวนหนี้
ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 67,302.08 ล้านบาท ได้รับช าระเงินต้น จ านวน 10,857.72 ล้านบาท ให้กู้เพิ่ม จ านวน 
44,680.60 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 3.80 ล้านบาท  
 รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนหนี้ตาม
บัญชีก่อนปรับ มูลค่า

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนราย โครงสร้างหนี้ ยุติธรรม
การโอนสินทรัพย์ 6                  52.56                 52.56           
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ 381              29,283.27          
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 9,023           37,966.25          

9,410           67,302.08          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย์
ที่รับโอน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จ านวน 36,782 ราย 
เป็นเงิน 165,455.48 ล้านบาท ซ่ึงจ านวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จ านวน 
16,175 ราย เป็นเงิน 8,830.08 ล้านบาท 
 งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 
9,467 ราย เป็นจ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจ านวนเงิน 69,562.05 ล้านบาท 
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 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ต่อ) 

 รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนหนี้ตาม
บัญชีก่อนปรับ มูลค่า

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนราย โครงสร้างหนี้ ยุติธรรม
การโอนสินทรัพย์ 23                302.41               302.41         
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ 457              28,667.72          
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 7,180           31,667.97          

7,660           60,638.10          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย์
ที่รับโอน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จ านวน 37,540 ราย 
เป็นเงิน  159,686.98  ล้านบาท ซ่ึงจ านวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จ านวน 18,581  ราย 
เป็นเงิน 10,641.55  ล้านบาท 
 งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 
7,731 ราย เป็นจ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจ านวนเงิน 62,292.22 ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 9,410 ราย เป็นจ านวนหนี้
ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 67,302.08 ล้านบาท ได้รับช าระเงินต้น จ านวน 10,857.72 ล้านบาท ให้กู้เพิ่ม จ านวน 
44,680.60 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 3.80 ล้านบาท  
 รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนหนี้ตาม
บัญชีก่อนปรับ มูลค่า

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนราย โครงสร้างหนี้ ยุติธรรม
การโอนสินทรัพย์ 6                  52.56                 52.56           
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ 381              29,283.27          
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 9,023           37,966.25          

9,410           67,302.08          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย์
ที่รับโอน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จ านวน 36,782 ราย 
เป็นเงิน 165,455.48 ล้านบาท ซ่ึงจ านวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จ านวน 
16,175 ราย เป็นเงิน 8,830.08 ล้านบาท 
 งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 
9,467 ราย เป็นจ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจ านวนเงิน 69,562.05 ล้านบาท 
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 6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ (ต่อ) 

 6.6.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน) 

หน่วย : ล้านบาท

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 2,532.23    2,168.64   63.48    4,764.35    6,778.78    4,712.38 21.08 11,512.24  

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (433.30)     (879.53)     

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 4,331.05    10,632.71  

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (515.03)     (1,238.29)  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ 3,816.02    9,394.42    

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา

หน่วย : ล้านบาท

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 1.02           -           -        1.02          1.04           - - 1.04           

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (0.15)         (0.15)         

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 0.87          0.89           

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.87)         (0.89)         

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ -            -            

จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
  

 

 

 6.7 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย ส ารองส่วนที่

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ์ ธปท. รวม

ยอดต้นงวด 13,399.00     11,584.89     7,898.81    9,196.18      33,008.01     58,667.50       133,754.39   

หนี้สงสัยจะสูญ 647.75         (1,942.05)     3,285.70    (4,571.38)    21,181.03     5,238.84         23,839.89     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนไปค่าเผ่ือ

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -               (39.86)          -            -              -               -                  (39.86)          

หนี้สูญได้รับคืน -               -               -            -              2,319.45      -                  2,319.45      

หนี้สูญตัดบัญชี (144.21)        (1,125.75)     (4,751.13)  (101.46)       (19,053.19)   -                  (25,175.74)   

อ่ืน ๆ 5.33             0.27             -            23.43           (52.34)          552.96            529.65         

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

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

 
 

หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย ส ารองส่วนที่

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ์ ธปท. รวม

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     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากค่าเผ่ือ

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -               17.26           -            -              -               -                  17.26           

หนี้สูญได้รับคืน -               -               -            -              4,343.30      -                  4,343.30      

หนี้สูญตัดบัญชี (216.14)        (1,083.64)     (4,342.78)  (119.51)       (18,607.45)   -                  (24,369.52)   

อ่ืน ๆ 3,848.28      98.51           -            (31.00)         (235.42)        (1,493.97)        2,186.40      

ยอดปลายงวด 13,399.00     11,584.89     7,898.81    9,196.18      33,008.01     58,667.50       133,754.39   

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561
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 6.7 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย ส ารองส่วนที่

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ์ ธปท. รวม

ยอดต้นงวด 13,399.00     11,584.89     7,898.81    9,196.18      33,008.01     58,667.50       133,754.39   

หนี้สงสัยจะสูญ 647.75         (1,942.05)     3,285.70    (4,571.38)    21,181.03     5,238.84         23,839.89     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนไปค่าเผ่ือ

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -               (39.86)          -            -              -               -                  (39.86)          

หนี้สูญได้รับคืน -               -               -            -              2,319.45      -                  2,319.45      

หนี้สูญตัดบัญชี (144.21)        (1,125.75)     (4,751.13)  (101.46)       (19,053.19)   -                  (25,175.74)   

อ่ืน ๆ 5.33             0.27             -            23.43           (52.34)          552.96            529.65         

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

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

 
 

หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย ส ารองส่วนที่

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ์ ธปท. รวม

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     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากค่าเผ่ือ

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -               17.26           -            -              -               -                  17.26           

หนี้สูญได้รับคืน -               -               -            -              4,343.30      -                  4,343.30      

หนี้สูญตัดบัญชี (216.14)        (1,083.64)     (4,342.78)  (119.51)       (18,607.45)   -                  (24,369.52)   

อ่ืน ๆ 3,848.28      98.51           -            (31.00)         (235.42)        (1,493.97)        2,186.40      

ยอดปลายงวด 13,399.00     11,584.89     7,898.81    9,196.18      33,008.01     58,667.50       133,754.39   

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561
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 6.7 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย ส ารองส่วนที่

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ์ ธปท. รวม

ยอดต้นงวด 11,142.66     11,091.42     7,689.49    9,019.90      30,108.97     56,287.43       125,339.87   

หนี้สงสัยจะสูญ 242.93         (3,110.07)     (1,485.33)  (4,634.75)    20,989.48     5,497.74         17,500.00     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนไปค่าเผ่ือ

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -               (39.86)          -            -              -               -                  (39.86)          

หนี้สูญได้รับคืน -               -               -            -              2,235.51      -                  2,235.51      

หนี้สูญตัดบัญชี -               -               -            -              (18,833.52)   -                  (18,833.52)   

อ่ืน ๆ 5.33             0.27             -            23.43           (52.34)          552.96            529.65         

ยอดปลายงวด 11,390.92     7,941.76      6,204.16    4,408.58      34,448.10     62,338.13       126,731.65   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

 
 

หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง ต่ ากว่า สงสัย ส ารองส่วนที่

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ์ ธปท. รวม

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     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากค่าเผ่ือ

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ -             17.26           -            -              -               -                  17.26           

หนี้สูญได้รับคืน -             -               -            -              4,240.21      -                  4,240.21      

หนี้สูญตัดบัญชี -             -               -            -              (18,330.35)   -                  (18,330.35)   

อ่ืน ๆ 3,848.28     98.51           -            (31.00)         (235.42)        (1,493.97)        2,186.40      

ยอดปลายงวด 11,142.66   11,091.42     7,689.49    9,019.90      30,108.97     56,287.43       125,339.87   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 17,500 ล้านบาท ส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 20,500 ล้านบาท 

 

 

 6.8 ค่าเผ่ือการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดต้นงวด - 17.26 

โอนมาจาก (โอนไป) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 39.86 (17.26)

ยอดปลายงวด 39.86 -

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ธนาคารจะโอนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปเปน็คา่เผื่อการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ไดป้รับปรงุ
โครงสร้างหนี้และโอนกลับเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ไม่ได้ 

 ธนาคารไม่ได้ตัดจ าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้เมื่อได้รับช าระ โดยโอนกลับเป็น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีโอกาสกลับเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก 

 6.9 ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด

รับโอน โอนออก รับโอน โอนออก

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้

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      

สังหาริมทรัพย์ 297.35        40.87         146.30      191.92         236.44       168.47      107.56      297.35         

รวม 37,096.06   8,059.46    4,826.65   40,328.87     36,429.53  4,577.56   3,911.03   37,096.06     

อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดท าการ) 68.62          -             -            68.62           68.62         -            -            68.62           

ทรัพย์สินรอการขายระหว่างด าเนินการ 901.95        985.55       901.95      985.55         826.01       901.95      826.01      901.95         

รวม 38,066.63   9,045.01    5,728.60   41,383.04     37,324.16  5,479.51   4,737.04   38,066.63     

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2,083.53)    (7,116.95)   -            (9,200.48)     (1,814.22)  (269.31)     -            (2,083.53)     

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 35,983.10   1,928.06    5,728.60   32,182.56     35,509.94  5,210.20   4,737.04   35,983.10     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.8 ค่าเผ่ือการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดต้นงวด - 17.26 

โอนมาจาก (โอนไป) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 39.86 (17.26)

ยอดปลายงวด 39.86 -

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ธนาคารจะโอนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปเปน็คา่เผื่อการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ไดป้รับปรงุ
โครงสร้างหนี้และโอนกลับเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ไม่ได้ 

 ธนาคารไม่ได้ตัดจ าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้เมื่อได้รับช าระ โดยโอนกลับเป็น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีโอกาสกลับเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก 

 6.9 ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด

รับโอน โอนออก รับโอน โอนออก

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้

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      

สังหาริมทรัพย์ 297.35        40.87         146.30      191.92         236.44       168.47      107.56      297.35         

รวม 37,096.06   8,059.46    4,826.65   40,328.87     36,429.53  4,577.56   3,911.03   37,096.06     

อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดท าการ) 68.62          -             -            68.62           68.62         -            -            68.62           

ทรัพย์สินรอการขายระหว่างด าเนินการ 901.95        985.55       901.95      985.55         826.01       901.95      826.01      901.95         

รวม 38,066.63   9,045.01    5,728.60   41,383.04     37,324.16  5,479.51   4,737.04   38,066.63     

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2,083.53)    (7,116.95)   -            (9,200.48)     (1,814.22)  (269.31)     -            (2,083.53)     

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 35,983.10   1,928.06    5,728.60   32,182.56     35,509.94  5,210.20   4,737.04   35,983.10     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.9 ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด

รับโอน โอนออก รับโอน โอนออก

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้

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      

สังหาริมทรัพย์ 110.60       -             -           110.60         110.60       -            -            110.60         

รวม 36,909.31  8,018.59     4,680.35  40,247.55     36,303.69  4,409.09   3,803.47   36,909.31     

อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดท าการ) 68.62         -             -           68.62           68.62         -            -            68.62           

ทรัพย์สินรอการขายระหว่างด าเนินการ 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 ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1,967.08)  (7,158.74)    -           (9,125.82)     (1,711.98)  (255.10)     -            (1,967.08)     

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 35,912.80  1,845.40     5,582.30  32,175.90     35,486.34  5,055.94   4,629.48   35,912.80     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นสุทธิ จ านวน 7,158.74 ล้านบาท 

และ 255.10 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงเกิดจากการตั้งเพิ่มหรือโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จ านวน 878.26 

ล้านบาท และ 498.30  ล้านบาท ตามล าดับ (ก่อนรวมรายได้ค่าโอนกรรมสิทธ์ิที่ลูกค้าจ่ายแทนจ านวน 74.28 ล้านบาท และ 82.10 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 231.16 ล้านบาท และ 187.44 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

 

6.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,521.70      3.49            3,676.85     5,848.34         -               -               -             -                49.00          5,799.34            
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,438.05    -             180.53        10,257.52       -               -               -             -                -             10,257.52          

อาคาร 12,272.51    299.77        196.82        12,375.46       8,641.63      254.73         172.76        8,723.60       16.05          3,635.81            
อุปกรณ์ 20,675.74    2,783.27     469.22        22,989.79       17,530.86    1,542.47      420.60        18,652.73     -             4,337.06            
อ่ืน ๆ 1,353.73      629.84        1,088.09     895.48            652.60         74.40           2.69            724.31          -             171.17               

รวม 54,261.73    3,716.37     5,611.51     52,366.59       26,825.09    1,871.60      596.05        28,100.64     65.05          24,200.90          

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,213.10      311.28        2.68             9,521.70        -               -               -               -               919.40         8,602.30             
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,446.24    -              8.19             10,438.05      -               -               -               -               -               10,438.05           

อาคาร 11,909.89    445.31        82.69           12,272.51      8,420.97      284.60         63.94           8,641.63      16.05           3,614.83             
อุปกรณ์ 21,897.66    1,505.59     2,727.51      20,675.74      18,430.89    1,604.87      2,504.90      17,530.86    -               3,144.88             
อ่ืน ๆ 888.82         965.29        500.38         1,353.73        565.04         92.44           4.88             652.60         -               701.13                

รวม 54,355.71    3,227.47     3,321.45      54,261.73      27,416.90    1,981.91      2,573.72      26,825.09    935.45         26,501.19           

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,738.63      3.49            3,676.85     6,065.27         -               -               -             -                49.00          6,016.27            
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,438.05    -             180.53        10,257.52       -               -               -             -                -             10,257.52          

อาคาร 11,367.08    241.37        152.94        11,455.51       7,940.74      216.45         129.55        8,027.64       16.05          3,411.82            
อุปกรณ์ 11,279.38    1,772.89     215.29        12,836.98       9,762.91      819.16         204.76        10,377.31     -             2,459.67            
อ่ืน ๆ 1,061.40      178.51        366.98        872.93            652.60         74.40           2.69            724.31          -             148.62               

รวม 43,884.54    2,196.26     4,592.59     41,488.21       18,356.25    1,110.01      337.00        19,129.26     65.05          22,293.90          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
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6.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,521.70      3.49            3,676.85     5,848.34         -               -               -             -                49.00          5,799.34            
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,438.05    -             180.53        10,257.52       -               -               -             -                -             10,257.52          

อาคาร 12,272.51    299.77        196.82        12,375.46       8,641.63      254.73         172.76        8,723.60       16.05          3,635.81            
อุปกรณ์ 20,675.74    2,783.27     469.22        22,989.79       17,530.86    1,542.47      420.60        18,652.73     -             4,337.06            
อ่ืน ๆ 1,353.73      629.84        1,088.09     895.48            652.60         74.40           2.69            724.31          -             171.17               

รวม 54,261.73    3,716.37     5,611.51     52,366.59       26,825.09    1,871.60      596.05        28,100.64     65.05          24,200.90          

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

 
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,213.10      311.28        2.68             9,521.70        -               -               -               -               919.40         8,602.30             
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,446.24    -              8.19             10,438.05      -               -               -               -               -               10,438.05           

อาคาร 11,909.89    445.31        82.69           12,272.51      8,420.97      284.60         63.94           8,641.63      16.05           3,614.83             
อุปกรณ์ 21,897.66    1,505.59     2,727.51      20,675.74      18,430.89    1,604.87      2,504.90      17,530.86    -               3,144.88             
อ่ืน ๆ 888.82         965.29        500.38         1,353.73        565.04         92.44           4.88             652.60         -               701.13                

รวม 54,355.71    3,227.47     3,321.45      54,261.73      27,416.90    1,981.91      2,573.72      26,825.09    935.45         26,501.19           

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,738.63      3.49            3,676.85     6,065.27         -               -               -             -                49.00          6,016.27            
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,438.05    -             180.53        10,257.52       -               -               -             -                -             10,257.52          

อาคาร 11,367.08    241.37        152.94        11,455.51       7,940.74      216.45         129.55        8,027.64       16.05          3,411.82            
อุปกรณ์ 11,279.38    1,772.89     215.29        12,836.98       9,762.91      819.16         204.76        10,377.31     -             2,459.67            
อ่ืน ๆ 1,061.40      178.51        366.98        872.93            652.60         74.40           2.69            724.31          -             148.62               

รวม 43,884.54    2,196.26     4,592.59     41,488.21       18,356.25    1,110.01      337.00        19,129.26     65.05          22,293.90          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
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 6.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ค่าเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ
ยอดต้นงวด  เพ่ิมขึ้น/ จ าหน่าย/ ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด ค่าเสือ่มราคา จ าหน่าย ยอดปลายงวด การด้อยค่า อุปกรณ์สุทธิ

รับโอน โอนออก
ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,430.04      311.28        2.69            9,738.63         -               -               -             -                919.40        8,819.23            
ส่วนทีตี่ราคาเพ่ิม * 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            
อ่ืน ๆ 858.41         208.74        5.75            1,061.40         565.04         92.44           4.88            652.60          -             408.80               

รวม 44,596.78    1,403.26     2,115.50     43,884.54       19,263.57    1,081.11      1,988.43     18,356.25     935.45        24,592.84          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561

 
  * ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2559 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อการด้อยค่ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ยอดยกมา 935.45                        919.40                        

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (870.40)                       16.05                          

ยอดคงเหลือ 65.05                          935.45                        

 6.11 สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,849.08      858.37         481.91         7,225.54      4,307.34      633.19         198.00         4,742.53      2,483.01      
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 11.41           3.22             -               14.63           10.14           0.76             -               10.90           3.73             
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 4,261.58      24.12           -               4,285.70      3,095.54      244.22         -               3,339.76      945.94         
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด าเนินการ 508.20         774.80         815.45         467.55         -               -               -               -               467.55         
รวม 11,630.27    1,660.51      1,297.36      11,993.42    7,413.02      878.17         198.00         8,093.19      3,900.23      

งบการเงินรวม

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 6.11 สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเผ่ือ สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด การด้อยค่า ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,120.21      763.53      34.66        6,849.08     3,717.66   619.13      29.45        4,307.34   -            2,541.74   
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 10.61           0.80          -            11.41          9.44          0.70          -            10.14        -            1.27          
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 4,224.13      40.23        2.78          4,261.58     2,838.67   259.65      2.78          3,095.54   -            1,166.04   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด าเนินการ 390.76         294.68      177.24      508.20        -            -            -            -            273.45      234.75      
รวม 10,745.71    1,099.24   214.68      11,630.27   6,565.77   879.48      32.23        7,413.02   273.45      3,943.80   

งบการเงินรวม

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,172.56    606.17         284.37         1,494.36    650.42       126.05         0.46             776.01       718.35       
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 5.12           1.96             -               7.08           4.99           0.04             -               5.03           2.05           
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 735.32       -               -               735.32       393.15       56.53           -               449.68       285.64       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างด าเนินการ 130.27       614.80         352.74         392.33       -            -               -               -            392.33       
รวม 2,043.27    1,222.93    637.11       2,629.09    1,048.56    182.62       0.46           1,230.72    1,398.37    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 967.00       205.56       -            1,172.56    545.21       105.21       -            650.42       522.14       
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 5.12           -            -            5.12           4.97           0.02           -            4.99           0.13           
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 738.10       -            2.78           735.32       336.11       59.82         2.78           393.15       342.17       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างด าเนินการ 71.43         58.84         -            130.27       -            -            -            -            130.27       
รวม 1,781.65    264.40       2.78           2,043.27    886.29       165.05       2.78           1,048.56    994.71       

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2561
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 6.11 สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเผ่ือ สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด การด้อยค่า ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,120.21      763.53      34.66        6,849.08     3,717.66   619.13      29.45        4,307.34   -            2,541.74   
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 10.61           0.80          -            11.41          9.44          0.70          -            10.14        -            1.27          
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 4,224.13      40.23        2.78          4,261.58     2,838.67   259.65      2.78          3,095.54   -            1,166.04   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด าเนินการ 390.76         294.68      177.24      508.20        -            -            -            -            273.45      234.75      
รวม 10,745.71    1,099.24   214.68      11,630.27   6,565.77   879.48      32.23        7,413.02   273.45      3,943.80   

งบการเงินรวม

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,172.56    606.17         284.37         1,494.36    650.42       126.05         0.46             776.01       718.35       
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 5.12           1.96             -               7.08           4.99           0.04             -               5.03           2.05           
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 735.32       -               -               735.32       393.15       56.53           -               449.68       285.64       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างด าเนินการ 130.27       614.80         352.74         392.33       -            -               -               -            392.33       
รวม 2,043.27    1,222.93    637.11       2,629.09    1,048.56    182.62       0.46           1,230.72    1,398.37    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไม่มีตัวตน

จ าหน่าย จ าหน่าย สุทธิ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 967.00       205.56       -            1,172.56    545.21       105.21       -            650.42       522.14       
ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 5.12           -            -            5.12           4.97           0.02           -            4.99           0.13           
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 738.10       -            2.78           735.32       336.11       59.82         2.78           393.15       342.17       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างด าเนินการ 71.43         58.84         -            130.27       -            -            -            -            130.27       
รวม 1,781.65    264.40       2.78           2,043.27    886.29       165.05       2.78           1,048.56    994.71       

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2561
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 6.12 สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 8,164.56                 5,127.96                 5,697.18                 2,666.69                 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -                          -                          -                          -                          

สุทธิ 8,164.56                 5,127.96                 5,697.18                 2,666.69                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรขาดทุน
1 มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 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                 
ประมาณการหนี้สิน 2,966.05            516.33               197.93               3,680.31            
เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน 15.20                 (13.71)               -                    1.49                   
อ่ืน ๆ 1,514.33            26.16                 -                    1,540.49            
รวม 10,030.11          3,152.65            (64.98)               13,117.78          

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 2,138.32            72.90                 54.24                 2,265.46            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,492.00            26.35                 (36.11)               2,482.24            
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 271.71               (66.52)               -                    205.19               
อ่ืน ๆ 0.12                   0.21                   -                    0.33                   
รวม 4,902.15            32.94                 18.13                 4,953.22            

สุทธิ 5,127.96            3,119.71            (83.11)               8,164.56            

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
งบการเงินรวม

 
 
 
  

 

 

 6.12 สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรขาดทุน
1 มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 470.70               (2.62)                 212.05               680.13               
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 160.49               0.02                   -                    160.51               
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,874.51            133.88               -                    4,008.39            
ทรัพย์สินรอการขาย 362.90               54.00                 -                    416.90               
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  212.76               55.84                 -                    268.60               
ประมาณการหนี้สิน 3,131.38            59.06                 (224.39)              2,966.05            
เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน 31.94                 (16.74)               -                    15.20                 
อ่ืน ๆ 1,051.46            462.87               -                    1,514.33            
รวม 9,296.14            746.31               (12.34)               10,030.11          

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 1,867.86            14.61                 255.85               2,138.32            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,408.67            84.97                 (1.64)                 2,492.00            
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 426.67               (154.96)              -                    271.71               
อ่ืน ๆ 0.17                   (0.05)                 -                    0.12                   
รวม 4,703.37            (55.43)               254.21               4,902.15            

สุทธิ 4,592.77            801.74               (266.55)              5,127.96            

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
งบการเงินรวม

 
หน่วย : ล้านบาท

ก าไรขาดทุน
1 มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 681.89               8.63                   (264.67)              425.85               
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 160.51               (0.76)                 -                    159.75               
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,085.57            1,455.67            -                    3,541.24            
ทรัพย์สินรอการขาย 393.42               1,431.75            -                    1,825.17            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  187.09               (174.08)              -                    13.01                 
ประมาณการหนี้สิน 2,332.62            490.74               173.07               2,996.43            
อ่ืน ๆ 1,401.09            24.10                 -                    1,425.19            
รวม 7,242.19            3,236.05            (91.60)               10,386.64          

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 2,138.32            72.90                 56.52                 2,267.74            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,437.18            20.65                 (36.11)               2,421.72            
รวม 4,575.50            93.55                 20.41                 4,689.46            

สุทธิ 2,666.69            3,142.50            (112.01)              5,697.18            

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.12 สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรขาดทุน
1 มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 470.70               (2.62)                 212.05               680.13               
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 160.49               0.02                   -                    160.51               
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,874.51            133.88               -                    4,008.39            
ทรัพย์สินรอการขาย 362.90               54.00                 -                    416.90               
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  212.76               55.84                 -                    268.60               
ประมาณการหนี้สิน 3,131.38            59.06                 (224.39)              2,966.05            
เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน 31.94                 (16.74)               -                    15.20                 
อ่ืน ๆ 1,051.46            462.87               -                    1,514.33            
รวม 9,296.14            746.31               (12.34)               10,030.11          

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 1,867.86            14.61                 255.85               2,138.32            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,408.67            84.97                 (1.64)                 2,492.00            
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 426.67               (154.96)              -                    271.71               
อ่ืน ๆ 0.17                   (0.05)                 -                    0.12                   
รวม 4,703.37            (55.43)               254.21               4,902.15            

สุทธิ 4,592.77            801.74               (266.55)              5,127.96            

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
งบการเงินรวม

 
หน่วย : ล้านบาท

ก าไรขาดทุน
1 มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 681.89               8.63                   (264.67)              425.85               
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 160.51               (0.76)                 -                    159.75               
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,085.57            1,455.67            -                    3,541.24            
ทรัพย์สินรอการขาย 393.42               1,431.75            -                    1,825.17            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  187.09               (174.08)              -                    13.01                 
ประมาณการหนี้สิน 2,332.62            490.74               173.07               2,996.43            
อ่ืน ๆ 1,401.09            24.10                 -                    1,425.19            
รวม 7,242.19            3,236.05            (91.60)               10,386.64          

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 2,138.32            72.90                 56.52                 2,267.74            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,437.18            20.65                 (36.11)               2,421.72            
รวม 4,575.50            93.55                 20.41                 4,689.46            

สุทธิ 2,666.69            3,142.50            (112.01)              5,697.18            

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.12 สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ก าไรขาดทุน
1 มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 470.70               (2.62)                 213.81               681.89               
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 160.49               0.02                   -                    160.51               
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,851.40            234.17               -                    2,085.57            
ทรัพย์สินรอการขาย 342.39               51.03                 -                    393.42               
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  183.88               3.21                   -                    187.09               
ประมาณการหนี้สิน 2,416.25            129.06               (212.69)              2,332.62            
อ่ืน ๆ 981.98               419.11               -                    1,401.09            
รวม 6,407.09            833.98               1.12                   7,242.19            

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน 1,867.86            14.61                 255.85               2,138.32            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,408.88            29.94                 (1.64)                 2,437.18            
รวม 4,276.74            44.55                 254.21               4,575.50            

สุทธิ 2,130.35            789.43               (253.09)              2,666.69            

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.13 สินทรพัย์อื่นสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท

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                   
สิทธิการเช่า 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            
บัญชีระหว่างกันของส านักงานใหญ่และสาขา -                      20.48                 -                      20.48                 
บัญชีรอรับช าระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอ่ืน 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 ค่าเผ่ือการด้อยค่า (3,172.49)             (3,028.15)           (3,156.31)             (3,001.50)           
รวมสินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 23,842.42            16,343.97          23,554.73            15,760.77          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์เบ็ดเตล็ดได้รวมรายการลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จ านวน 997.87 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าด้วยจ านวนเดียวกัน (หมายเหตุ ข้อ 6.37.1) 

 

 

 6.14 เงินรบัฝาก 

 6.14.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

หน่วย : ล้านบาท

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

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 84,692.34          86,498.72          84,705.12          88,144.96          

ออมทรัพย์ 1,493,161.77     1,402,459.13     1,495,080.35     1,403,335.22     

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 578,010.88        550,644.05        578,674.47        551,467.65        

รวม 2,155,864.99     2,039,601.90     2,158,459.94     2,042,947.83     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 6.14.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,112,824.00     17,011.27          2,129,835.27     1,978,710.89     14,746.40          1,993,457.29     

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 14,216.81          6,823.93            21,040.74          33,355.94          5,811.85            39,167.79          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 2,620.75            2,368.23            4,988.98            4,004.60            2,972.22            6,976.82            

รวม 2,129,661.56     26,203.43          2,155,864.99     2,016,071.43     23,530.47          2,039,601.90     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,115,418.95     17,011.27          2,132,430.22     1,982,056.82     14,746.40          1,996,803.22     

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 14,216.81          6,823.93            21,040.74          33,355.94          5,811.85            39,167.79          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 2,620.75            2,368.23            4,988.98            4,004.60            2,972.22            6,976.82            

รวม 2,132,256.51     26,203.43          2,158,459.94     2,019,417.36     23,530.47          2,042,947.83     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.14 เงินรบัฝาก 

 6.14.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

หน่วย : ล้านบาท

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

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 84,692.34          86,498.72          84,705.12          88,144.96          

ออมทรัพย์ 1,493,161.77     1,402,459.13     1,495,080.35     1,403,335.22     

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 578,010.88        550,644.05        578,674.47        551,467.65        

รวม 2,155,864.99     2,039,601.90     2,158,459.94     2,042,947.83     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 6.14.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,112,824.00     17,011.27          2,129,835.27     1,978,710.89     14,746.40          1,993,457.29     

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 14,216.81          6,823.93            21,040.74          33,355.94          5,811.85            39,167.79          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 2,620.75            2,368.23            4,988.98            4,004.60            2,972.22            6,976.82            

รวม 2,129,661.56     26,203.43          2,155,864.99     2,016,071.43     23,530.47          2,039,601.90     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,115,418.95     17,011.27          2,132,430.22     1,982,056.82     14,746.40          1,996,803.22     

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 14,216.81          6,823.93            21,040.74          33,355.94          5,811.85            39,167.79          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 2,620.75            2,368.23            4,988.98            4,004.60            2,972.22            6,976.82            

รวม 2,132,256.51     26,203.43          2,158,459.94     2,019,417.36     23,530.47          2,042,947.83     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.15 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) 

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
6.15.1 ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 597.57               24,156.25          24,753.82          79.00                 27,507.65          27,586.65          

ธนาคารพาณิชย์ 382.55               92,620.09          93,002.64          407.46               35,497.89          35,905.35          
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,565.08            29,963.61          33,528.69          411.87               27,128.74          27,540.61          
สถาบันการเงินอ่ืน 38,443.25          20,137.95          58,581.20          29,138.55          34,633.88          63,772.43          

รวมในประเทศ 42,988.45          166,877.90        209,866.35        30,036.88          124,768.16        154,805.04        
6.15.2 ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ 289.43               5,427.72            5,717.15            346.46               1,946.99            2,293.45            
เงินยูโร 78.53                 -                    78.53                 112.05               -                    112.05               
เงินสกุลอ่ืน 160.50               -                    160.50               185.39               -                    185.39               

รวมต่างประเทศ 528.46               5,427.72            5,956.18            643.90               1,946.99            2,590.89            
รวมในประเทศและต่างประเทศ 43,516.91          172,305.62        215,822.53        30,680.78          126,715.15        157,395.93        

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.15.1 ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 597.57               24,156.25           24,753.82          79.00                 27,507.65           27,586.65          

ธนาคารพาณิชย์ 685.48               86,633.50           87,318.98          407.46               30,700.08           31,107.54          

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,565.08            29,963.61           33,528.69          411.87               26,928.74           27,340.61          

สถาบันการเงินอ่ืน 38,443.24          18,239.06           56,682.30          29,339.85          34,034.40           63,374.25          

รวมในประเทศ 43,291.37          158,992.42         202,283.79        30,238.18          119,170.87         149,409.05        

6.15.2 ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ 289.43               5,427.72             5,717.15            346.46               1,946.99             2,293.45            

เงินยูโร 78.53                 -                     78.53                 112.05               -                     112.05               

เงินสกุลอ่ืน 160.50               -                     160.50               185.39               -                     185.39               

รวมต่างประเทศ 528.46               5,427.72             5,956.18            643.90               1,946.99             2,590.89            

รวมในประเทศและต่างประเทศ 43,819.83          164,420.14         208,239.97        30,882.08          121,117.86         151,999.94        

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
  

 

 

 6.16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม  

  จ าแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ครบก าหนด

สกุลเงิน (ร้อยละ) ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุ้นกู้ระยะยาว

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      -               -               -               

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คร้ังที่ 1/2557 (EMTN Programme) ดอลลาร์สหรัฐ 5.20 2567 -               -               -               -               22,714.86     22,714.86     

คร้ังที่ 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -               7,322.20      7,322.20      -               7,805.55      7,805.55      

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000.00     -               20,000.00     20,000.00     -               20,000.00     

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000.00     -               24,000.00     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70             -               0.70             0.70             -               0.70             

รวม 89,519.10     7,322.20      96,841.30     64,685.10     30,520.41     95,205.51     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ครบก าหนด

สกุลเงิน (ร้อยละ) ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คร้ังที่ 1/2557 (EMTN Programme) ดอลลาร์สหรัฐ 5.20 2567 -               -               -               -               22,714.86     22,714.86     

คร้ังที่ 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -               7,322.20      7,322.20      -               7,805.55      7,805.55      

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000.00     -               20,000.00     20,000.00     -               20,000.00     

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000.00     -               24,000.00     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70             -               0.70             0.70             -               0.70             

รวม 44,000.70     7,322.20      51,322.90     20,000.70     30,520.41     50,521.11     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 * ตั๋วแลกเงินที่ครบก าหนดแล้วแต่ลูกคา้ยังไม่สามารถไถ่ถอนได้ 
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 6.16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม  

  จ าแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ครบก าหนด

สกุลเงิน (ร้อยละ) ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุ้นกู้ระยะยาว

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      -               -               -               

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คร้ังที่ 1/2557 (EMTN Programme) ดอลลาร์สหรัฐ 5.20 2567 -               -               -               -               22,714.86     22,714.86     

คร้ังที่ 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -               7,322.20      7,322.20      -               7,805.55      7,805.55      

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000.00     -               20,000.00     20,000.00     -               20,000.00     

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000.00     -               24,000.00     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70             -               0.70             0.70             -               0.70             

รวม 89,519.10     7,322.20      96,841.30     64,685.10     30,520.41     95,205.51     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ครบก าหนด

สกุลเงิน (ร้อยละ) ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คร้ังที่ 1/2557 (EMTN Programme) ดอลลาร์สหรัฐ 5.20 2567 -               -               -               -               22,714.86     22,714.86     

คร้ังที่ 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -               7,322.20      7,322.20      -               7,805.55      7,805.55      

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000.00     -               20,000.00     20,000.00     -               20,000.00     

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000.00     -               24,000.00     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70             -               0.70             0.70             -               0.70             

รวม 44,000.70     7,322.20      51,322.90     20,000.70     30,520.41     50,521.11     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 * ตั๋วแลกเงินที่ครบก าหนดแล้วแต่ลูกคา้ยังไม่สามารถไถ่ถอนได้ 
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6.16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

 หุ้นกู้ ภายใต้ Euro Medium Term Note Programme (EMTN Programme) วงเงิน 2,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III (Subordinated Tier 2) 
จ านวน 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อายุหุ้นกู้ 10.5 ปี ส าหรับ 5.5 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี หลังจากนั้น
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5-year US Treasury Rate บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.535 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 ธนาคารด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้วทั้งจ านวน 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) จ านวน 
1,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี 
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2560 วงเงิน 20,000 ล้านบาท จ านวน 20 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี มูลค่า
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว 
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 24,000 ล้านบาท จ านวน 24 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี มูลค่า
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอน  
ปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว 
 การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ หลังวันครบรอบ 
5 ปี หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ยกเว้นหุ้นกู้ด้อยสิทธิภายใต้โครงการ EMTN Programme การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด
สามารถท าได้ ณ วันครบรอบ 5.5 ปี หรือ ณ วันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ หลังวันครบรอบ 5.5 ปี  

 6.17 ประมาณการหน้ีสิน 

หน่วย : ล้านบาท

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            
ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจ าเลย 686.76               684.40               686.76               684.40               
ประมาณการหนี้สินอ่ืน 134.20               165.69               116.28               146.32               

รวมประมาณการหนี้สิน 15,239.76          11,837.74          13,776.10          10,734.91          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 

 

 6.17 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ)  

 ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพ์นักงาน 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดยกมา 10,987.65          11,947.70          9,904.19            10,859.40          
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 742.14               686.65               643.00               664.10               
ดอกเบี้ย 392.68               415.30               351.36               408.33               
ต้นทุนบริการในอดีต 2,541.19            76.86                 2,373.67            -                    
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด (1,234.48)           (1,016.92)           (1,164.48)           (964.19)              
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- จากข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 1,403.94            23.27                 1,097.74            22.36                 
- จากข้อสมมติทางการเงิน 2,011.35            (1,145.21)           1,843.62            (1,085.81)           
- จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ (2,425.67)           -                    (2,076.04)           -                    

รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 14,418.80          10,987.65          12,973.06          9,904.19            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย 1.63% - 1.96% 2.75% - 4.42%
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.00% - 6.00% 3.62% - 6.50%
อัตราการลาออกเฉลี่ย 0.57% - 45.84% 0.07% - 30.26%
เกษียณอายุ 55 - 60 ปี 55 - 60 ปี  
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการค านวณ 
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรในโครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตินั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,808.19)             (1,062.94)             (1,307.14)             (947.72)               
ลดลงร้อยละ 1 2,190.98              1,262.30              1,562.95              1,126.69              

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 1,688.55              976.53                 1,083.99              854.32                 
ลดลงร้อยละ 1 (1,442.84)             (835.33)               (933.66)               (733.88)               

ประมาณการหนี้สิน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม
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 6.17 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ)  

 ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพ์นักงาน 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดยกมา 10,987.65          11,947.70          9,904.19            10,859.40          
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 742.14               686.65               643.00               664.10               
ดอกเบี้ย 392.68               415.30               351.36               408.33               
ต้นทุนบริการในอดีต 2,541.19            76.86                 2,373.67            -                    
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด (1,234.48)           (1,016.92)           (1,164.48)           (964.19)              
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- จากข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 1,403.94            23.27                 1,097.74            22.36                 
- จากข้อสมมติทางการเงิน 2,011.35            (1,145.21)           1,843.62            (1,085.81)           
- จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ (2,425.67)           -                    (2,076.04)           -                    

รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 14,418.80          10,987.65          12,973.06          9,904.19            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย 1.63% - 1.96% 2.75% - 4.42%
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.00% - 6.00% 3.62% - 6.50%
อัตราการลาออกเฉลี่ย 0.57% - 45.84% 0.07% - 30.26%
เกษียณอายุ 55 - 60 ปี 55 - 60 ปี  
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการค านวณ 
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรในโครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตินั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,808.19)             (1,062.94)             (1,307.14)             (947.72)               
ลดลงร้อยละ 1 2,190.98              1,262.30              1,562.95              1,126.69              

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 1,688.55              976.53                 1,083.99              854.32                 
ลดลงร้อยละ 1 (1,442.84)             (835.33)               (933.66)               (733.88)               

ประมาณการหนี้สิน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม
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 6.17 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ)  

 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
และระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ซ่ึงค านวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซ่ึงคาดว่าจะจ่าย
ช าระในอนาคตก่อนการคิดลด 

หน่วย : ปี

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 8-17 9-31 16 21

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ :

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน 700.44               552.75               627.29               502.09
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 675.47               605.71               636.08               556.44
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี 3,357.15            2,773.87            3,109.39            2,567.40
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี 6,734.28            6,472.42            6,145.35            5,877.44
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี 5,412.31            5,615.08            4,628.91            4,760.77
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 15 ปี ถึง 25 ปี 9,430.24            10,377.94          8,188.84            8,151.06
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป 12,497.10          20,779.86          12,205.90          19,699.43

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างเพิ่มเติม ส าหรับกรณีลูกจ้าง
ซ่ึงท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายส่ีร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานส่ีร้อยวัน
สุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  ซ่ึงงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในงบการเงินแล้ว  

 ประมาณการหนี้สนิจากคดีที่ธนาคารถูกฟอ้งเป็นจ าเลย 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูกฟอ้งเป็นจ าเลย
ยอดยกมา 684.40               518.85               684.40               518.85               
เพิม่ขึ้น 2.36                   165.55               2.36                   165.55               
ยอดปลายงวด 686.76               684.40               686.76               684.40               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 ประมาณการหนี้สินอื่น 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี้สินอ่ืน
ยอดยกมา 165.69               159.12               146.32               146.32               
เพิม่ขึ้น (ลดลง) (31.49)               6.57                   (30.04)               -                    
ยอดปลายงวด 134.20               165.69               116.28               146.32               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 

 

6.18 หน้ีสินอื่น  
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 4,610.77              4,193.71              4,269.23              3,819.36              
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13,958.37            14,007.94            12,019.77            12,214.13            
บัญชีระหว่างกันส านักงานใหญ่และสาขา 911.04                 -                      911.04                 -                      
บัญชีพักเจ้าหนี้ 2,626.91              2,801.96              3,586.59              4,126.09              
บัญชีเจ้าหนี้ภาษี 5,713.49              4,250.44              4,862.94              3,352.70              
รายได้รอตัดบัญชีส าหรับคะแนนสะสม 2,277.23              2,335.67              -                      -                      
บัญชีรอช าระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอ่ืน 132.09                 613.90                 132.09                 613.90                 
บัญชีเงินรับล่วงหน้า 5,650.44              2,222.63              5,650.44              2,222.63              
บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 1,745.14              5,282.65              1,745.14              5,282.65              
หนี้สินเบ็ดเตล็ด 18,399.55            13,583.60            15,062.36            9,112.45              

รวม 56,025.03            49,292.50            48,239.60            40,743.91            5289.95

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม

 
 6.19 ทุนเรอืนหุ้น 

 6.19.1 หุ้นสามัญ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 13,976,061,250 หุ้น 
 6.19.2 หุ้นบุริมสิทธิ 
 หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ตราไว้ สภาพของหุ้นมีลักษณะพิเศษ นอกจากมีสิทธิ
ออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ 
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล 
 6.19.3 ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
 6.20  ส ารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ธนาคารจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงธนาคารได้กันส ารองตามกฎหมายไว้เต็มจ านวนแล้ว 

6.21 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 มีมติอนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
จ านวน 25,100.62 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 25 มีมติอนุมัติให้จัดสรร 
ก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 21,312.47 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
ก าไรปี 2561 ก าไรปี 2560

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.8725 บาท และ 0.7645 บาท) 4.80                              4.20                              
เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.718 บาท และ 0.61 บาท) 10,034.81                     8,525.40                       
ยอดคงเหลือก าไรยกไปงวดหน้า 15,061.01                     12,782.87                      



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ
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6.18 หน้ีสินอื่น  
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 4,610.77              4,193.71              4,269.23              3,819.36              
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13,958.37            14,007.94            12,019.77            12,214.13            
บัญชีระหว่างกันส านักงานใหญ่และสาขา 911.04                 -                      911.04                 -                      
บัญชีพักเจ้าหนี้ 2,626.91              2,801.96              3,586.59              4,126.09              
บัญชีเจ้าหนี้ภาษี 5,713.49              4,250.44              4,862.94              3,352.70              
รายได้รอตัดบัญชีส าหรับคะแนนสะสม 2,277.23              2,335.67              -                      -                      
บัญชีรอช าระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอ่ืน 132.09                 613.90                 132.09                 613.90                 
บัญชีเงินรับล่วงหน้า 5,650.44              2,222.63              5,650.44              2,222.63              
บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 1,745.14              5,282.65              1,745.14              5,282.65              
หนี้สินเบ็ดเตล็ด 18,399.55            13,583.60            15,062.36            9,112.45              

รวม 56,025.03            49,292.50            48,239.60            40,743.91            5289.95

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม

 
 6.19 ทุนเรอืนหุ้น 

 6.19.1 หุ้นสามัญ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 13,976,061,250 หุ้น 
 6.19.2 หุ้นบุริมสิทธิ 
 หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ตราไว้ สภาพของหุ้นมีลักษณะพิเศษ นอกจากมีสิทธิ
ออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ 
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล 
 6.19.3 ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
 6.20  ส ารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ธนาคารจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงธนาคารได้กันส ารองตามกฎหมายไว้เต็มจ านวนแล้ว 

6.21 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 มีมติอนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
จ านวน 25,100.62 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 25 มีมติอนุมัติให้จัดสรร 
ก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 21,312.47 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
ก าไรปี 2561 ก าไรปี 2560

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.8725 บาท และ 0.7645 บาท) 4.80                              4.20                              
เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.718 บาท และ 0.61 บาท) 10,034.81                     8,525.40                       
ยอดคงเหลือก าไรยกไปงวดหน้า 15,061.01                     12,782.87                      
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6.22 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

  6.22.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
การรับอาวัลต๋ัวเงิน 8,127.87                       9,996.58                       
การค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 3,544.24                       3,781.13                       
ภาระตามต๋ัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 6,589.69                       5,626.47                       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 53,243.74                     54,990.07                     
ภาระผูกพันอ่ืน

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 153,648.80                   154,399.93                   
การค้ าประกันอ่ืน 180,860.79                   172,789.00                   
อ่ืน ๆ -                               246.59                          

รวม 406,015.13                   401,829.77                   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 นอกจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่กล่าวข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารยังมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกฟ้องคดีรายที่ส าคัญ จ านวน 13,349.19 ล้านบาท และ 12,560.20 ล้านบาท ตามล าดับ ในจ านวนนี้ได้รวมคดีซ่ึงศาล
ช้ันต้นได้พิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้รับรู้ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีดังกล่าวข้างต้น 
จ านวน 686.76 ล้านบาท และ 684.40 ล้านบาท ตามล าดับ (หมายเหตุ ข้อ 6.17) 

  6.22.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว  
 ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบก าหนดช าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป รวม ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป รวม
ที่ดินและ/หรืออาคาร 832.32         639.33       30.17              1,501.82    844.42         790.38       44.84              1,679.64    
รถยนต์ 445.37         859.56       -                  1,304.93    427.73         839.88       -                  1,267.61    
อ่ืน ๆ 228.92         202.43       -                  431.35       202.39         183.97       -                  386.36       

รวม 1,506.61      1,701.32    30.17              3,238.10    1,474.54      1,814.23    44.84              3,333.61    

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

 
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป รวม ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ 1-5 ปี เกิน 5 ปี ขึ้นไป รวม
ที่ดินและ/หรืออาคาร 615.88         503.42       30.17              1,149.47    598.71         548.27       44.84              1,191.82    
รถยนต์ 401.42         792.26       -                  1,193.68    383.18         775.87       -                  1,159.05    
อ่ืน ๆ 2.69             3.32           -                  6.01           1.03             0.03           -                  1.06           

รวม 1,019.99      1,299.00    30.17              2,349.16    982.92         1,324.17    44.84              2,351.93    

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 

 

 6.23 สินทรพัย์ท่ีมีภาระผูกพันและข้อจ ากัด 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั

หลกัประกนัต่อศาล 497.97                          517.71                          
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสญัญาซ้ือคืน 26,051.16                     -                               

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธ์ิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน) 8,435.45                       8,450.02                       
รวม 34,984.58                     8,967.73                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 6.24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือแก่พนักงานช้ันบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มขึน้ไป 
จ านวน 121.15 ล้านบาท และ 126.69 ล้านบาท และยอดคงคา้งถัวเฉลี่ย ณ ส้ินเดือน จ านวน 118.50 ล้านบาท และ 125.68 ล้านบาท ตามล าดับ 
 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมี
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 5.65 ล้านบาท และ 16.58 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.24.2 เงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพนั ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยอ์ื่น 
 เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเช่ือ
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 0.52                    0.48                   0.52                     0.48                   
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,490.44             8,949.19            8,490.44              8,949.19            
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (3,141.46)            (7,616.08)           (3,141.46)             (7,616.08)           
รวม 5,348.98             1,333.11            5,348.98              1,333.11            

บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                    8.45                     9.00                   
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                    2,088.64              2,356.11            
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                    3,693.43              9,825.38            
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    0.06                     0.03                   
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    3,490.56              3,190.59            
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                      -                    (92.81)                 (153.81)              
รวม -                      -                    9,188.33              15,227.30          

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 5,738.65             2,000.12            5,738.65              2,000.12            
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 605.53                0.58                   605.53                 0.58                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 0.59                    0.55                   0.59                     0.55                   
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (63.45)                 (20.01)               (63.45)                 (20.01)               
รวม 6,281.32             1,981.24            6,281.32              1,981.24            

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 30,619.97           27,245.27          30,619.97            27,245.27          
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (170.12)               (393.97)              (170.12)               (393.97)              

รวม 30,449.85           26,851.30          30,449.85            26,851.30          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.23 สินทรพัย์ท่ีมีภาระผูกพันและข้อจ ากัด 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั

หลกัประกนัต่อศาล 497.97                          517.71                          
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสญัญาซ้ือคืน 26,051.16                     -                               

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธ์ิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน) 8,435.45                       8,450.02                       
รวม 34,984.58                     8,967.73                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 6.24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือแก่พนักงานช้ันบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มขึน้ไป 
จ านวน 121.15 ล้านบาท และ 126.69 ล้านบาท และยอดคงคา้งถัวเฉลี่ย ณ ส้ินเดือน จ านวน 118.50 ล้านบาท และ 125.68 ล้านบาท ตามล าดับ 
 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมี
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 5.65 ล้านบาท และ 16.58 ล้านบาท ตามล าดับ 

 6.24.2 เงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพนั ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยอ์ื่น 
 เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเช่ือ
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 0.52                    0.48                   0.52                     0.48                   
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,490.44             8,949.19            8,490.44              8,949.19            
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (3,141.46)            (7,616.08)           (3,141.46)             (7,616.08)           
รวม 5,348.98             1,333.11            5,348.98              1,333.11            

บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                    8.45                     9.00                   
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                    2,088.64              2,356.11            
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                    3,693.43              9,825.38            
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    0.06                     0.03                   
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    3,490.56              3,190.59            
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                      -                    (92.81)                 (153.81)              
รวม -                      -                    9,188.33              15,227.30          

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 5,738.65             2,000.12            5,738.65              2,000.12            
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 605.53                0.58                   605.53                 0.58                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 0.59                    0.55                   0.59                     0.55                   
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (63.45)                 (20.01)               (63.45)                 (20.01)               
รวม 6,281.32             1,981.24            6,281.32              1,981.24            

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 30,619.97           27,245.27          30,619.97            27,245.27          
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (170.12)               (393.97)              (170.12)               (393.97)              

รวม 30,449.85           26,851.30          30,449.85            26,851.30          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 6.24.2 เงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์ และสินทรัพย์อื่น (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพัน
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 19.04                   20.89                 19.04                  20.89                 
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 0.96                     0.96                   0.96                    0.96                   

บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                       -                    0.56                    0.96                   
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                       -                    4.55                    4.55                   
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                       -                    0.89                    0.98                   
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                       -                    0.50                    0.50                   

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 2.09                     1.80                   2.09                    1.80                   
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 0.85                     0.85                   0.85                    0.85                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.00                     -                    5.00                    -                    

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 126.55                 12,168.19          126.55                12,168.19          
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                       -                    28.39                  338.01               

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 932.80                 -                    932.80                -                    
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 9,689.75              10,773.81          9,689.75             10,773.81          
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 0.15                     -                    0.15                    -                    

สินทรัพย์อ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                       -                    -                      2.70                   
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                       -                    0.32                    0.72                   
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                       -                    0.30                    3.81                   
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                       -                    902.94                1,772.88            
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                       -                    54.73                  46.59                 

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 249.94                 171.36               249.94                171.36               
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 31.66                   28.52                 31.66                  28.52                 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 0.72                     1.03                   0.72                    1.03                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

 

 

 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 6.24.3 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และหนี้สินอื่น 
 เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุน
แบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                      500.72                556.72               
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                      702.96                580.91               
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                      275.99                46.77                 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                      190.01                251.74               
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      302.93                201.31               
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด -                      -                      43.72                  44.13                 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      881.01                1,865.65            
บริษัท เคทีซี นาโน จ ากดั -                      -                      0.16                    -                    
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด -                      -                      0.39                    -                    

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 19.41                  36.91                  19.41                  36.91                 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 19.39                  38.73                  19.39                  38.73                 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 400.96                129.42                400.96                129.42               
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,880.91             2,580.73             2,880.91             2,580.73            

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 7,398.96             21,867.66           7,398.96             21,867.66          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 3,700.00             4,200.00             3,700.00             4,200.00            

หนี้สินอ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                      240.27                336.15               
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                      708.97                1,008.03            
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                      -                      0.35                   
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      0.72                    1.17                   
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                      126.34                125.00               
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      0.04                    0.04                   

บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * -                      0.03                    -                      0.03                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 8.89                    13.22                  8.89                    13.22                 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 25.57                  29.35                  25.57                  29.35                 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 15.66                  13.86                  15.66                  13.86                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

267 

 

 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 6.24.3 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และหนี้สินอื่น 
 เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุน
แบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                      500.72                556.72               
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                      702.96                580.91               
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                      275.99                46.77                 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                      190.01                251.74               
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      302.93                201.31               
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด -                      -                      43.72                  44.13                 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      881.01                1,865.65            
บริษัท เคทีซี นาโน จ ากดั -                      -                      0.16                    -                    
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด -                      -                      0.39                    -                    

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 19.41                  36.91                  19.41                  36.91                 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 19.39                  38.73                  19.39                  38.73                 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 400.96                129.42                400.96                129.42               
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,880.91             2,580.73             2,880.91             2,580.73            

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 7,398.96             21,867.66           7,398.96             21,867.66          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 3,700.00             4,200.00             3,700.00             4,200.00            

หนี้สินอ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                      240.27                336.15               
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                      708.97                1,008.03            
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                      -                      0.35                   
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      0.72                    1.17                   
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                      126.34                125.00               
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      0.04                    0.04                   

บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * -                      0.03                    -                      0.03                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 8.89                    13.22                  8.89                    13.22                 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 25.57                  29.35                  25.57                  29.35                 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 15.66                  13.86                  15.66                  13.86                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
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 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 6.24.4 รายได้และค่าใช้จ่าย 
 ธนาคารมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

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

รายได้ดอกเบ้ีย

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                      69.89                    67.61                    

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                      122.57                  383.48                  

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      59.18                    21.57                    

บริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 21.82                  19.24                   21.82                    19.24                    

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 71.24                  1.63                     71.24                    1.63                      

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                      3.98                      3.84                      

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                      4.64                      5.33                      

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                      1.01                      0.98                      

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                      0.80                      1.78                      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      1.27                      1.68                      

บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด -                      -                      0.16                      0.16                      

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                      1.94                      1.39                      

บริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 0.06                    0.06                     0.06                      0.06                      

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2.30                    0.95                     2.30                      0.95                      

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 159.66                180.20                 159.66                  180.20                  

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 0.01                    0.01                     0.01                      0.01                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 
 
 
 
 

 

 

 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 6.24.4 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายได้อ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                    0.12                    0.13                   
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                    5.45                    4.92                   
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                    0.25                    0.07                   
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                    20.74                  21.77                 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    650.55                637.93               
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    268.43                334.44               

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 8.31                    2.62                   8.31                    2.62                   
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 7.83                    6.24                   7.83                    6.24                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 191.19                182.83               191.19                182.83               
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,202.80             2,366.14            2,202.80             2,366.14            
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 0.07                    0.08                   0.07                    0.08                   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                    774.28                939.79               
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                    2,370.72             2,342.65            
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                    3,675.94             3,529.44            
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    7.39                    8.36                   

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 35.60                  127.57               35.60                  127.57               
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 9.34                    8.75                   9.34                    8.75                   
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 180.85                120.36               180.85                120.36               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
 6.24.5 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจ่ายให้กรรมการ
และผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 1,185.70            1,099.38            797.30               751.17               
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 63.03                 54.68                 27.06                 27.42                 

รวม 1,248.73            1,154.06            824.36               778.59               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 6.24.4 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายได้อ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                    0.12                    0.13                   
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                    5.45                    4.92                   
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                    0.25                    0.07                   
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด -                      -                    20.74                  21.77                 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    650.55                637.93               
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    268.43                334.44               

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 8.31                    2.62                   8.31                    2.62                   
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด * 7.83                    6.24                   7.83                    6.24                   
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 191.19                182.83               191.19                182.83               
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,202.80             2,366.14            2,202.80             2,366.14            
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 0.07                    0.08                   0.07                    0.08                   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด -                      -                    774.28                939.79               
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด -                      -                    2,370.72             2,342.65            
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด -                      -                    3,675.94             3,529.44            
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                      -                    7.39                    8.36                   

บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จ ากัด 35.60                  127.57               35.60                  127.57               
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 9.34                    8.75                   9.34                    8.75                   
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 180.85                120.36               180.85                120.36               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
 6.24.5 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจ่ายให้กรรมการ
และผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 1,185.70            1,099.38            797.30               751.17               
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 63.03                 54.68                 27.06                 27.42                 

รวม 1,248.73            1,154.06            824.36               778.59               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 6.24.6 รายการค้าระหว่างกัน 
       บริษัทย่อย 
 1) ธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการและระบบงานต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคาร  
โดยให้บริการแก่ธนาคารเก่ียวกับการควบคุม บ ารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและฝึกอบรม
ในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) 
ซ่ึงบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 3,545.00 ล้านบาท 
และ 3,398.50 ล้านบาท ตามล าดับ 
 ธนาคารให้บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินการแทนธนาคารในการด าเนินการตามโครงการ GFMIS ในระยะที่ 2 ตั้งแต่
ปี 2546 ธนาคารกับภาครัฐโดยส านักงานก ากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการ
เปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิก ส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 กันยายน 2548 
นอกจากนี้ภาครัฐกับธนาคารได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งว่าจ้างให้ธนาคารด า เนินการด้านระบบและการบ ารุงรักษาระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสัญญาว่าจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างรอการลงนาม
ร่วมกัน ซ่ึงภาครัฐได้แจ้งให้ธนาคารทราบว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ออกใช้ไม่ทัน แต่เห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐ  ซ่ึงบริษัทคิด
ค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 130.94 ล้านบาท  
 2) ธนาคารรับด าเนินการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย ระเบียบ 
วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจ านวนหนี้ สถานะของหนี้ พร้อมกับการรับช าระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ และ
ด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ด าเนินคดีต่อลูกหนี้
ของ กยศ. แทนธนาคาร โดยธนาคารจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 590.21 ล้านบาท 
และ 786.99 ล้านบาท ตามล าดับ 
 3) ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการให้บริการ
รับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินของธนาคาร ให้บริการบริหารศูนย์
ฝึกอบรมของธนาคาร ให้บริการบริหารอาคารของธนาคาร และบริการอื่น ๆ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  
มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 2,370.72 ล้านบาท และ 2,342.65 ล้านบาท ตามล าดับ 
 4) ธนาคารมีค่าจ้างในการบริหารจัดหาและติดต้ังเครื่อง EDC ส าหรับให้บริการรับแลกเงินตราต่างประเทศให้ 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 0.33 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
 5) ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษัทย่อย [รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1) ถึง 4)] ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 6,828.33 ล้านบาท และ 6,820.24 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 
 6) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญา ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 
856.91 ล้านบาท และ 903.08 ล้านบาท ตามล าดับ 
 7) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทย่อยเช่าใช้พื้นที่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
เป็นจ านวน 20.14 ล้านบาท และ 19.52 ล้านบาท ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 
 การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน 
 รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยจ่ายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจ านวนเงินในสัญญาและ
บางรายการก าหนดจ านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus 
 รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดท างบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว 

 

 

 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 6.24.6 รายการค้าระหว่างกัน (ต่อ) 
 บริษัทร่วม 
 1) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทร่วมเช่าใช้พื้นที่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
เป็นจ านวน 0.45 ล้านบาท และ 1.18 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 
 2) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 2,231.08 ล้านบาท และ 2,482.87 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตรา
ที่ตกลงระหว่างกัน 
 6.25 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 6.25.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา
ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 2,999,663.81  20,959.97       3,020,623.78  2,704,603.14  39,363.72       2,743,966.86  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 329,784.11     8,986.48         338,770.59     357,494.13     15,019.65       372,513.78     
เงินลงทุนสุทธิ * 423,819.89     2,353.69         426,173.58     238,710.38     1,456.51         240,166.89     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,950,476.82  9,284.05         1,959,760.87  1,878,056.87  17,817.47       1,895,874.34  
เงินรับฝาก 2,151,129.97  4,735.02         2,155,864.99  2,033,590.08  6,011.82         2,039,601.90  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 215,810.44     12.09              215,822.53     155,433.18     1,962.75         157,395.93     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 89,519.10       7,322.20         96,841.30       64,685.10       30,520.41       95,205.51       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

 
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา
ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 2,895,805.82  20,959.97        2,916,765.79  2,621,581.33  39,363.72       2,660,945.05  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 329,287.34     8,986.48          338,273.82     356,744.05     15,019.65       371,763.70     
เงินลงทุนสุทธิ * 403,650.48     2,353.69          406,004.17     232,470.06     1,456.51         233,926.57     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,874,826.12  9,284.05          1,884,110.17  1,810,422.40  17,817.47       1,828,239.87  
เงินรับฝาก 2,153,724.92  4,735.02          2,158,459.94  2,036,936.01  6,011.82         2,042,947.83  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 208,227.88     12.09               208,239.97     150,037.19     1,962.75         151,999.94     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 44,000.70       7,322.20          51,322.90       20,000.70       30,520.41       50,521.11       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคา รมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่  31  ธันวาคม 2562 
และ 2561  แสดงด้วยจ านวนเงินที่ยังไม่ได้หักรายการระหว่างธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมสาขาในต่างประเทศ จ านวน 
8,407.66 ล้านบาท และ 4,763.67 ล้านบาท ตามล าดับ 



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ
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 6.24 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 6.24.6 รายการค้าระหว่างกัน (ต่อ) 
 บริษัทร่วม 
 1) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทร่วมเช่าใช้พื้นที่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
เป็นจ านวน 0.45 ล้านบาท และ 1.18 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 
 2) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 2,231.08 ล้านบาท และ 2,482.87 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตรา
ที่ตกลงระหว่างกัน 
 6.25 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 6.25.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา
ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 2,999,663.81  20,959.97       3,020,623.78  2,704,603.14  39,363.72       2,743,966.86  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 329,784.11     8,986.48         338,770.59     357,494.13     15,019.65       372,513.78     
เงินลงทุนสุทธิ * 423,819.89     2,353.69         426,173.58     238,710.38     1,456.51         240,166.89     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,950,476.82  9,284.05         1,959,760.87  1,878,056.87  17,817.47       1,895,874.34  
เงินรับฝาก 2,151,129.97  4,735.02         2,155,864.99  2,033,590.08  6,011.82         2,039,601.90  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 215,810.44     12.09              215,822.53     155,433.18     1,962.75         157,395.93     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 89,519.10       7,322.20         96,841.30       64,685.10       30,520.41       95,205.51       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

 
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา
ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 2,895,805.82  20,959.97        2,916,765.79  2,621,581.33  39,363.72       2,660,945.05  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 329,287.34     8,986.48          338,273.82     356,744.05     15,019.65       371,763.70     
เงินลงทุนสุทธิ * 403,650.48     2,353.69          406,004.17     232,470.06     1,456.51         233,926.57     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,874,826.12  9,284.05          1,884,110.17  1,810,422.40  17,817.47       1,828,239.87  
เงินรับฝาก 2,153,724.92  4,735.02          2,158,459.94  2,036,936.01  6,011.82         2,042,947.83  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 208,227.88     12.09               208,239.97     150,037.19     1,962.75         151,999.94     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 44,000.70       7,322.20          51,322.90       20,000.70       30,520.41       50,521.11       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคา รมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่  31  ธันวาคม 2562 
และ 2561  แสดงด้วยจ านวนเงินที่ยังไม่ได้หักรายการระหว่างธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมสาขาในต่างประเทศ จ านวน 
8,407.66 ล้านบาท และ 4,763.67 ล้านบาท ตามล าดับ 
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 6.25 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 6.25.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม 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       

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 14,017.96       85.84              14,103.80       9,715.62         154.68            9,870.30         

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (86,038.03)      (249.20)           (86,287.23)      (79,194.22)      (85.63)             (79,279.85)      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 38,772.98       597.43            39,370.41       36,573.70       1,367.60         37,941.30       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

 
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในต่างประเทศ รวม 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       

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 11,071.68       85.84              11,157.52       6,287.53         154.68            6,442.21         

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (72,731.85)      (249.20)           (72,981.05)      (66,719.17)      (85.63)             (66,804.80)      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 31,306.50       597.43            31,903.93       29,036.27       1,367.60         30,403.87       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดรวม
รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย แสดงด้วยจ านวนเงินที่ยังไม่ได้หักรายการ ธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมสาขา
ในต่างประเทศจ านวน 2,078.91 ล้านบาท และ 2,810.74 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

 

 

 6.26 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

 ธนาคารมีการจัดแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน โดยมีคณะกรรมการจัดการเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การให้บริการรับช าระ   
ค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือและพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขา
ของธนาคารทั่วประเทศ 

 2) ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริการด้านสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ 

 3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมสร้างผลก าไร
จากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแล
บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอื่นๆ 

 ส าหรับส่วนงานอื่น ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management : EVM) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน 
หลักการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน เนื่องจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนย์ก าไร   
มีการคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ มีการค านวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผู้จัดหาเงิน และ  
ค านวณต้นทุนจากการใช้เงินของหน่วยงานผู้ใช้เงินทุนตามหลักการก าหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่วนไปยัง  
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ จนได้ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินรวม

ธนาคารเพ่ือ ธนาคารเพ่ือ ธุรกิจบริหารเงิน
ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ และการลงทุน ส่วนงานอ่ืน ๆ รายการปรับปรุง รวม

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 50,120.78       32,798.79       8,746.10         33,991.97       -                  125,657.64     
รวมค่าใชจ่้าย (ยกเวน้หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) (32,550.10)      (16,304.92)      (2,849.05)        (18,002.23)      -                  (69,706.30)      
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,814.11)        (5,928.26)        (165.64)           (15,905.53)      -                  (23,813.54)      
ก าไรสุทธิ 15,756.57       10,565.61       5,731.41         84.21              -                  32,137.80       

สินทรัพยข์องส่วนงาน 934,786.32     1,076,577.91  857,030.34     148,925.65     (5,104.10)        3,012,216.12  

หน้ีสินของส่วนงาน 1,570,438.12  671,318.58     228,332.67     196,987.07     (3,186.71)        2,663,889.73  

31 ธันวาคม 2562
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 6.26 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

 ธนาคารมีการจัดแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน โดยมีคณะกรรมการจัดการเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การให้บริการรับช าระ   
ค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือและพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขา
ของธนาคารทั่วประเทศ 

 2) ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริการด้านสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ 

 3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมสร้างผลก าไร
จากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแล
บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอื่นๆ 

 ส าหรับส่วนงานอื่น ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management : EVM) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน 
หลักการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน เนื่องจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนย์ก าไร   
มีการคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ี มีการค านวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผู้จัดหาเงิน และ  
ค านวณต้นทุนจากการใช้เงินของหน่วยงานผู้ใช้เงินทุนตามหลักการก าหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่วนไปยัง  
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ จนได้ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินรวม

ธนาคารเพ่ือ ธนาคารเพ่ือ ธุรกิจบริหารเงิน
ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ และการลงทุน ส่วนงานอ่ืน ๆ รายการปรับปรุง รวม

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 50,120.78       32,798.79       8,746.10         33,991.97       -                  125,657.64     
รวมค่าใชจ่้าย (ยกเวน้หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) (32,550.10)      (16,304.92)      (2,849.05)        (18,002.23)      -                  (69,706.30)      
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,814.11)        (5,928.26)        (165.64)           (15,905.53)      -                  (23,813.54)      
ก าไรสุทธิ 15,756.57       10,565.61       5,731.41         84.21              -                  32,137.80       

สินทรัพยข์องส่วนงาน 934,786.32     1,076,577.91  857,030.34     148,925.65     (5,104.10)        3,012,216.12  

หน้ีสินของส่วนงาน 1,570,438.12  671,318.58     228,332.67     196,987.07     (3,186.71)        2,663,889.73  

31 ธันวาคม 2562

 
 



รายงานประจ�าปี 2562

274  

 

 6.26 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

ธนาคารเพ่ือ ธนาคารเพ่ือ ธุรกิจบริหารเงิน
ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ และการลงทุน ส่วนงานอ่ืน ๆ รายการปรับปรุง รวม

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 51,471.53       30,921.73       6,163.93         28,663.96       -                  117,221.15     
รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการด้อยค่า) (33,406.87)      (10,542.99)      (2,459.15)        (13,530.95)      -                  (59,939.96)      

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการด้อยค่า (1,910.85)        (507.10)           103.27            (23,877.19)      -                  (26,191.87)      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 16,153.81       19,871.64       3,808.05         (8,744.18)        -                  31,089.32       

สินทรัพย์ของส่วนงาน 885,645.65     1,077,054.10  658,657.31     143,871.84     (26,025.71)      2,739,203.19  

หนี้สินของส่วนงาน 1,517,542.20  597,752.99     155,224.32     179,208.11     (24,665.53)      2,425,062.09  

31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

 
 6.27 รายได้ดอกเบี้ย 

หน่วย : ล้านบาท

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,112.92                 9,881.92                 7,112.62                 9,881.70                 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า 482.49                    324.84                    482.49                    324.84                    

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,943.12                 3,807.67                 4,952.53                 3,803.06                 

เงินให้สินเชื่อ * 109,783.69             104,680.94             95,568.67               91,788.34               

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 427.87                    935.98                    -                          0.01                        

อ่ืน ๆ 221.59                    138.95                    203.22                    138.95                    

รวมรายได้ดอกเบี้ย 122,971.68             119,770.30             108,319.53             105,936.90             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 * รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  รวมการรับช าระจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านอง
ลูกหนี้รายหนึ่งจ านวน 3,898.70 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.37.1) 

 

 

 6.28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝาก 17,860.99               19,444.98               17,873.54               19,458.45               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,532.00                 2,707.39                 2,453.92                 2,640.61                 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 9,765.77                 9,498.23                 9,765.77                 9,498.23                 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 212.01                    206.59                    212.01                    206.59                    
ตราสารหนี้ที่ออก

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 4,062.59                 4,068.92                 xx 2,654.93                 2,621.99                 
ต๋ัวแลกเงิน -                          0.45                        xx -                              0.45                        

เงินกู้ยืม 3.02                        5.12                        xx 1.72                        2.80                        
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 19.98                      18.42                      xx -                              -                          
อ่ืน ๆ 199.01                    131.33                    199.01                    131.50                    

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,655.37               36,081.43               33,160.90               34,560.62               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,674.26                 1,762.07                 1,674.26                 1,762.07                 
อ่ืน ๆ 27,921.85               27,730.68               21,600.72               21,825.37               

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596.11               29,492.75               23,274.98               23,587.44               
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (6,358.58)                (5,830.77)                (4,706.15)                (4,197.26)                
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237.53               23,661.98               18,568.83               19,390.18               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.30  ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปรวิรรตเงินตราต่างประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 1,378.26                 3,470.30                 1,379.18                 3,470.53                 
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 1,356.37                 (175.92)                   1,354.94                 (183.57)                   
ตราสารหนี้ 1,245.41                 (2.94)                       1,245.41                 (2.94)                       
อ่ืน ๆ (783.34)                   209.03                    (783.34)                   209.03                    

รวมก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3,196.70                 3,500.47                 3,196.19                 3,493.05                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝาก 17,860.99               19,444.98               17,873.54               19,458.45               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,532.00                 2,707.39                 2,453.92                 2,640.61                 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 9,765.77                 9,498.23                 9,765.77                 9,498.23                 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 212.01                    206.59                    212.01                    206.59                    
ตราสารหนี้ที่ออก

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 4,062.59                 4,068.92                 xx 2,654.93                 2,621.99                 
ต๋ัวแลกเงิน -                          0.45                        xx -                              0.45                        

เงินกู้ยืม 3.02                        5.12                        xx 1.72                        2.80                        
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 19.98                      18.42                      xx -                              -                          
อ่ืน ๆ 199.01                    131.33                    199.01                    131.50                    

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,655.37               36,081.43               33,160.90               34,560.62               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,674.26                 1,762.07                 1,674.26                 1,762.07                 
อ่ืน ๆ 27,921.85               27,730.68               21,600.72               21,825.37               

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596.11               29,492.75               23,274.98               23,587.44               
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (6,358.58)                (5,830.77)                (4,706.15)                (4,197.26)                
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237.53               23,661.98               18,568.83               19,390.18               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.30  ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปรวิรรตเงินตราต่างประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 1,378.26                 3,470.30                 1,379.18                 3,470.53                 
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 1,356.37                 (175.92)                   1,354.94                 (183.57)                   
ตราสารหนี้ 1,245.41                 (2.94)                       1,245.41                 (2.94)                       
อ่ืน ๆ (783.34)                   209.03                    (783.34)                   209.03                    

รวมก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3,196.70                 3,500.47                 3,196.19                 3,493.05                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.31 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ก าไรจากการขาย

เงินลงทุนเผ่ือขาย 3,957.86                 422.64                    3,957.86                 422.64                    
เงินลงทุนทั่วไป 46.56                      2.99                        46.56                      2.99                        

รวม 4,004.42                 425.63                    4,004.42                 425.63                    
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 410.47                    -                          410.47                    -                          
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป (43.29)                     8.86                        (43.29)                     8.85                        
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                          -                          3.79                        (0.09)                       

รวม (43.29)                     8.86                        (39.50)                     8.76                        
รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,371.60                 434.49                    4,375.39                 434.39                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.32 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน่วย : ล้านบาท

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (591.56)                 (2,421.82)              (591.56)                 (2,421.82)              

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (0.10)                    0.08                      (0.10)                    0.08                      

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 24,365.17             28,627.08             18,055.96             22,935.29             

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 40.03                    (13.47)                   40.03 (13.47)                   

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 23,813.54             26,191.87             17,504.33             20,500.08             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 6.33 ภาษีเงินได้ 

 การบริหารจัดการด้านภาษี ธนาคารได้ด าเนินการตามนโยบายจัดการด้านภาษีอากรของธนาคาร โดยการเสียภาษีอากร 
น าส่งภาษีอากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 

 ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจากการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือการจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าว จะมีผลท าให้ธนาคารต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจ านวน
ภาษีที่ต้องจ่าย การพิจารณาดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อาจมีขึ้น 
การตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลง ท าให้ธนาคารต้องเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 6.33 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

  ภาษีเงินไดท้ี่รับรูใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้                                                                                                                                       

หน่วย : ล้านบาท

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

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบัน 10,352.32               7,653.71                 8,720.73                 6,092.68                 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   (3,119.71)                (801.74)                   (3,142.50)                (789.43)                   

รวม 7,232.61                 6,851.97                 xx 5,578.23                 5,303.25                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

อัตราภาษี จ านวน อัตราภาษี จ านวน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370.41               37,941.30               

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00% 7,874.08                 20.00% 7,588.26                 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (641.47)                   (736.29)                   

รวม 18.37% 7,232.61                 xx 18.06% 6,851.97                 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

อัตราภาษี จ านวน อัตราภาษี จ านวน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 31,903.93               30,403.87               

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00% 6,380.79                 20.00% 6,080.77                 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (802.56)                   (777.52)                   

รวม 17.48% 5,578.23                 xx 17.44% 5,303.25                 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.33 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

  ภาษีเงินไดท้ี่รับรูใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้                                                                                                                                       

หน่วย : ล้านบาท

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

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบัน 10,352.32               7,653.71                 8,720.73                 6,092.68                 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   (3,119.71)                (801.74)                   (3,142.50)                (789.43)                   

รวม 7,232.61                 6,851.97                 xx 5,578.23                 5,303.25                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

อัตราภาษี จ านวน อัตราภาษี จ านวน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370.41               37,941.30               

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00% 7,874.08                 20.00% 7,588.26                 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (641.47)                   (736.29)                   

รวม 18.37% 7,232.61                 xx 18.06% 6,851.97                 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

อัตราภาษี จ านวน อัตราภาษี จ านวน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 31,903.93               30,403.87               

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00% 6,380.79                 20.00% 6,080.77                 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (802.56)                   (777.52)                   

รวม 17.48% 5,578.23                 xx 17.44% 5,303.25                 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.34 องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและภาษีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

จ านวน ผลประโยชน์ จ  านวนสุทธิ จ านวน ผลประโยชน์ จ  านวนสุทธิ
ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (180.53)      36.11                 (144.42)       (8.19)          1.64                   (6.55)          
ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,585.75     (317.15)              1,268.60     218.97       (43.79)                175.18       
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจาก
การด าเนินงานในต่างประเทศ (15.87)        -                     (15.87)         (207.35)      -                     (207.35)      

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (989.62)      197.93               (791.69)       1,121.94    (224.39)              897.55       

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 16,029.30   (3,205.86)           12,823.44   (3,507.03)   701.40               (2,805.63)   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 16,429.03   (3,288.97)           13,140.06   (2,381.66)   434.86               (1,946.80)   

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

 
 

จ านวน ผลประโยชน์ จ  านวนสุทธิ จ านวน ผลประโยชน์ จ  านวนสุทธิ
ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (180.53)      36.11                 (144.42)       (8.19)          1.64                   (6.55)          
ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,605.93     (321.19)              1,284.74     210.19       (42.04)                168.15       
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจาก
การด าเนินงานในต่างประเทศ (15.87)        -                     (15.87)         (207.35)      -                     (207.35)      

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (865.32)      173.07               (692.25)       1,063.45    (212.69)              850.76       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 544.21       (112.01)              432.20        1,058.10    (253.09)              805.01       

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

 

 

 

 6.35 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดับช้ันของมูลค่ายตุิธรรม ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ -               55,811.42      -               55,811.42      -               36,229.57    -               36,229.57    
เงินลงทุนเพ่ือค้า 18,488.86    29,762.70      -               48,251.56      7,452.93      15,910.45    -               23,363.38    
เงินลงทุนเผ่ือขาย 48,355.22    295,842.91    -               344,198.13    50,380.46    146,419.96  -               196,800.42  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 66,844.08    381,417.03    -               448,261.11    57,833.39    198,559.98  -               256,393.37  
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    
รวมหนี้สินทางการเงิน -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ -               55,811.46      -               55,811.46      -               36,231.03    -               36,231.03    
เงินลงทุนเพ่ือค้า 18,488.86    29,762.70      -               48,251.56      7,452.93      15,910.45    -               23,363.38    
เงินลงทุนเผ่ือขาย 48,355.22    296,500.91    -               344,856.13    50,380.46    147,061.78  -               197,442.24  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 66,844.08    382,075.07    -               448,919.15    57,833.39    199,203.26  -               257,036.65  
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    
รวมหนี้สินทางการเงิน -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 
 ทั้งนี้ ไม่มีการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 

 ล าดับชั้นของมลูค่ายุติธรรม  
 การจัดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า โดยนิยามของข้อมูลระดับต่าง ๆ มีดังนี้ 

 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า  

 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ขอ้มูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 



กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

279 

 

 6.35 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดับช้ันของมูลค่ายตุิธรรม ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ -               55,811.42      -               55,811.42      -               36,229.57    -               36,229.57    
เงินลงทุนเพ่ือค้า 18,488.86    29,762.70      -               48,251.56      7,452.93      15,910.45    -               23,363.38    
เงินลงทุนเผ่ือขาย 48,355.22    295,842.91    -               344,198.13    50,380.46    146,419.96  -               196,800.42  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 66,844.08    381,417.03    -               448,261.11    57,833.39    198,559.98  -               256,393.37  
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    
รวมหนี้สินทางการเงิน -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

 
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ -               55,811.46      -               55,811.46      -               36,231.03    -               36,231.03    
เงินลงทุนเพ่ือค้า 18,488.86    29,762.70      -               48,251.56      7,452.93      15,910.45    -               23,363.38    
เงินลงทุนเผ่ือขาย 48,355.22    296,500.91    -               344,856.13    50,380.46    147,061.78  -               197,442.24  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 66,844.08    382,075.07    -               448,919.15    57,833.39    199,203.26  -               257,036.65  
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    
รวมหนี้สินทางการเงิน -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 
 ทั้งนี้ ไม่มีการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 

 ล าดับชั้นของมลูค่ายุติธรรม  
 การจัดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า โดยนิยามของข้อมูลระดับต่าง ๆ มีดังนี้ 

 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า  

 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ขอ้มูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 
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 6.35 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 ล าดับชั้นของมลูค่ายุติธรรม  
 การจัดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า โดยนิยามของข้อมูลระดับต่าง ๆ มีดังนี้ 

 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า  

 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 
  เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้หลักการคิดลดกระแสเงินสดและ Option Pricing Model 
ที่ใช้กันทั่วไป โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาดซึ่งอ้างอิงจากสถาบัน
ที่เช่ือถือได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ค่าความผันผวน เป็นต้น 
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ในประเทศ ค านวณราคาจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ต่างประเทศ จะแสดงมูลค่ายุติธรรม
ด้วยราคาที่เผยแพร่ล่าสุดจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
 นอกจากน้ี ในการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ธนาคารมีการปรับปรุงมูลค่า  (Valuation Adjustment) เพื่อให้สะท้อน
ความเส่ียงที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา  (Credit Valuation 
Adjustment - CVA) ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย  
(Bid-Offer Spread Adjustment) และความเส่ียงของแบบจ าลอง (Model Risk) ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า Option ส าหรับโครงการ
การประกันค่าเงินส าหรับ SMEs เป็นต้น 

 6.36  นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบรหิารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ 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 ก าหนดให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางก ากับดูแลการท าธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 17 บริษัท (หมายเหตุ ข้อ 6.5 ยกเว้น 
บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด และบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด)ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการท าธุรกรรมภายใน 
 
 
 
 

 

 

 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าธุรกรรม รวมถึงอัตราส่วนในการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การด ารงเงินกองทุนของ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกันกับการท าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดท าเป็นเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร 
 กรณีที่ธนาคารท าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือว่าบริษัทนั้นเป็นเสมือนหน่วยงานหนึ่ง
ของธนาคาร ธนาคารจะถือปฏิบัติตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
 6.37 อื่น ๆ 

 6.37.1 ธนาคารมีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้จ านวนหนึ่งซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและเงินให้สินเช่ือ
โดยมีมูลค่าเงินต้นค้างช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งส้ิน 9,745 ล้านบาท ซ่ึงยังไม่รวม
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ โดยเงินต้นจ านวนดังกล่าวธนาคารได้ตั้งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าวตามค าส่ังของศาลแพ่งและศาลล้มละลาย 

   นอกจากนี้แล้ว ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอัยการสูงสุดต่อศาลฎีกา แผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกับจ าเลยอีกจ านวนหนึ่ง โดยศาลฎีกาฯ มีค าส่ังประทับรับค าฟ้อง เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีค าพิพากษาให้จ าเลยทุกรายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคาร ทาง
ธนาคารได้มีหนังสือถึงส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคาร โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 ส านักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ได้มีค าส่ังตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารได้แจ้งผลการสืบทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอัยการทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการส านักงานคดีพิเศษ
ได้นัดหมายตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ
ธนาคารให้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคับต่อบรรดาจ าเลยโดยถือประโยชน์
และสิทธิตามกฎหมายของธนาคารเป็นส าคัญ  

  ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมิได้เป็นลูกหนี้
ที่ผิดนัดช าระหนี้ตามคดีแพ่ง ได้น าส่งเงินจ านวน 1,635.74 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นการช าระค่าเสียหายบางส่วน
ตามคดีอาญาฯ ดังกล่าว โดยทางธนาคารได้รับช าระและบันทึกเป็นรายได้อื่นจากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้ง
มีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาดังกล่าวส่วนที่เหลือร่วมกับจ าเลยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคา ร  
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กลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าธุรกรรม รวมถึงอัตราส่วนในการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การด ารงเงินกองทุนของ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกันกับการท าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดท าเป็นเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร 
 กรณีที่ธนาคารท าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือว่าบริษัทนั้นเป็นเสมือนหน่วยงานหนึ่ง
ของธนาคาร ธนาคารจะถือปฏิบัติตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
 6.37 อื่น ๆ 

 6.37.1 ธนาคารมีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้จ านวนหนึ่งซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและเงินให้สินเช่ือ
โดยมีมูลค่าเงินต้นค้างช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งส้ิน 9,745 ล้านบาท ซ่ึงยังไม่รวม
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ โดยเงินต้นจ านวนดังกล่าวธนาคารได้ตั้งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าวตามค าส่ังของศาลแพ่งและศาลล้มละลาย 

   นอกจากนี้แล้ว ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอัยการสูงสุดต่อศาลฎีกา แผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกับจ าเลยอีกจ านวนหนึ่ง โดยศาลฎีกาฯ มีค าส่ังประทับรับค าฟ้อง เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีค าพิพากษาให้จ าเลยทุกรายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคาร ทาง
ธนาคารได้มีหนังสือถึงส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคาร โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 ส านักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ได้มีค าส่ังตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารได้แจ้งผลการสืบทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอัยการทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการส านักงานคดีพิเศษ
ได้นัดหมายตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ
ธนาคารให้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคับต่อบรรดาจ าเลยโดยถือประโยชน์
และสิทธิตามกฎหมายของธนาคารเป็นส าคัญ  

  ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมิได้เป็นลูกหนี้
ที่ผิดนัดช าระหนี้ตามคดีแพ่ง ได้น าส่งเงินจ านวน 1,635.74 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นการช าระค่าเสียหายบางส่วน
ตามคดีอาญาฯ ดังกล่าว โดยทางธนาคารได้รับช าระและบันทึกเป็นรายได้อื่นจากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมท้ัง
มีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาดังกล่าวส่วนที่เหลือร่วมกับจ าเลยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคา ร  
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 6.37 อื่น ๆ (ต่อ) 

  6.37.1  (ต่อ) 

  ในปัจจุบันได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีล้มละลายอื่น และคดีแพ่งอื่น มาบังคับคดียึดทรัพย์สินจ านอง
ที่เป็นหลักประกันภาระหนี้สินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารเพื่อน าออกขายทอดตลาด โดยศาลได้มีค าสั่งให้
ธนาคารได้รับช าระหนี้ในฐานะผู้รับจ านองจากทรัพย์สินหลักประกันจ านองดังกล่าวตามที่ธนาคารได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้
จ านองไว้ ซึ่งต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจ านอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาท ปัจจุบันธนาคารได้รับเงินสุทธิ
จากกรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายในคดีอาญาฯ จ านวน 3,898.99 ล้านบาท ซึ่งธนาคาร
ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด าเนินคดีของธนาคารจ านวน 0.29 ล้านบาท และได้น า
เงินส่วนที่เหลือจ านวน 3,898.70 ล้านบาท มาช าระดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคาร ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 แล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จ าเลยรายหนึ่งของคดีอาญาฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคาร โดย ให้
น าเงินตามจ านวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องบันทึกเป็นเงินช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกล่าว ซ่ึงธนาคารจะได้แก้ต่างคดี
ยืนยันตามที่ธนาคารได้ปฏิบัติต่อไป ในส่วนของหลักประกันจ านองที่ขายในคดีล้มละลายอื่นและคดีแพ่งอื่น เนื่องจาก
มีผู้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อได้แถลงขอขยายระยะเวลาวางเงินส่ วนที่เหลือ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี
มีค าส่ังอนุญาตให้ขยายการวางเงินส่วนที่เหลือออกไปจนกว่าศาลจะมีค าส่ังเรื่องร้องเพิกถอนการขาย ปัจจุบันคดีล้มละลายอื่น
ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและค าสั่งศาลถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยธนาคารจะด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

  ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารที่ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบังคับจ านองทรัพย์สินหลักประกันจ านองดังกล่าว ศาลแพ่ง
ได้มีค าพิพากษาให้ธนาคารได้รับช าระหนี้ตามมูลฟ้องต้นเงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังค าพิพากษา ซ่ึงพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยได้ยื่นฎีกา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

  6.37.2 ในปี 2553 ธนาคารให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหนึ่ง จ านวน 95.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,884.61 ล้านบาท) 
โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่ง และหุ้นดังกล่าวอยู่ในนามของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบันการเงินน้ัน ธนาคารได้รับช าระเงินให้กู้ ยืมครบถ้วนตามสัญญา
ในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ยังไม่ได้โอนคืนหุ้นสามัญที่เป็นหลักประกันเนื่องจากบริษัทต้องหาผู้ร่วมทุนที่เป็นสถาบันการเงิน
มาถือหุ้นแทนธนาคาร ปัจจุบันธนาคารได้มีหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอขยายระยะเวลาการผ่อนผันเปลี่ยนแปลง
ช่ือธนาคารออกจากทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  

 

 

 

 6.37.3 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ธนาคารได้พิจารณาหลักการในการปิดสาขาต่างประเทศสาขาหนึ่ง โดยปัจจุบันธนาคาร
อยู่ระหว่างด าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการ
ของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงินของธนาคาร 

 6.38 การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2563 
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 6.37.3 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ธนาคารได้พิจารณาหลักการในการปิดสาขาต่างประเทศสาขาหนึ่ง โดยปัจจุบันธนาคาร
อยู่ระหว่างด าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการ
ของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงินของธนาคาร 

 6.38 การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2563 
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น 
1. ข้อมูลท่ัวไปของธนำคำร

ชื่อบริษัท	 	 	 	 :	 บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	
ประกอบธุรกิจ	 	 	 	 :	 การธนาคารพาณิชย์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 :	 เลขที่	35	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110
เลขทะเบียนบริษัท		 	 	 :	 0107537000882	(เดิมเลขที	่บมจ.	335)
	 	 	 	 	 	 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	
	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2537
ส�านักงานใหญ่	 	 	 	 :	 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	เมื่อวันที	่19	กุมภาพันธ์	2563)
Krungthai	Contact	Center	 :	 0-2111-1111

2. หลักทรพัย์ของธนำคำร
2.1  จ�ำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของธนำคำร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	 จ�านวน	 72,005,040,437.50	 บาท		 จ�าแนกเป็น
หุ้นสามัญ	 จ�านวน	 13,976,061,250	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 5,500,000		 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท
	 รวมจ�านวน		 13,981,561,250		 หุ้น
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วนัท่ีออกตรำสำร ตรำสำรหน้ี อนัดับควำมน่ำเชื่อถือ จ�ำนวนท่ีเหลืออยู่ อำยุ
วนัครบก�ำหนด

ไถ่ถอน
ประเภท 

กำรเสนอขำย

6	ก.ค.	2558 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ตามเกณฑ์	
Basel	III	ภายใต้โครงการ	
Malaysian	Ringgit		
Medium	Term	Note

AA2	
(RAM	Ratings)	

1,000	
ล้านริงกิตมาเลเซีย

10	ปี
(Call	option	

ปีที	่5)

4	ก.ค.	2568 เสนอขายที่	
ต่างประเทศ

23	พ.ย.	2560 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ
เป็นเงินกองทุนประเภทที่	2		
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ครั้งที่	1/2560	
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	
2570	ซึ่งผู้ออกตราสารเงิน
กองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ก�าหนดและมีข้อก�าหนดให้
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ		
(ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)	
หากทางการตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงิน

AA+(tha)	
(ฟิทช์	เรทติ้งส์	
(ประเทศไทย))

20,000	
ล้านบาท

10	ปี
(Call	option	

ปีที่	5)

23	พ.ย.	2570 เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน	
และ/หรือ	ผู้ลงทุน
รายใหญ่

1	มิ.ย.	2561 หุน้กู้สกลุเงินดอลลาร์สรอ.
ของธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ครั้งที่	1/2561	
ครบก�าหนดไถ่ถอน	
ปี	พ.ศ.	2566

AA+(tha)	
(ฟิทช์	เรทติ้งส์	
(ประเทศไทย))

230	
ล้านดอลลาร์สรอ.

5	ปี 1	มิ.ย.	2566 เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน	
และ/หรือ	ผู้ลงทุน
รายใหญ่

12	ก.ค.	2562 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ	
เป็นเงินกองทุนประเภทที่	2		
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด		
(มหาชน)	ครั้งที่	1/2562		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.		
2572	ซึ่งผู้ออกตราสารเงิน	
กองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อน	
ก�าหนดและมีข้อก�าหนดให้	
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ		
(ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)		
หากทางการตัดสินใจเข้า	
ช่วยเหลือทางการเงิน

AA(tha)
(ฟิทช	์เรทติ้งส์	
(ประเทศไทย))

24,000	
ล้านบาท

10	ปี
(Call	option	

ปีที	่5)

12	ก.ค.	2572 เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน	
และ/หรือ	ผู้ลงทุน
รายใหญ่

2.2 รำยละเอยีดตรำสำรหน้ีคงเหลือของธนำคำร
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3.  ข้อมูลบรษัิทท่ีธนำคำรถือหุ้นต้ังแต่รอ้ยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562

ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

ชนิดของหุ้น

ธุรกิจประกันชีวิต / ประกันภัย

1.  บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ
 9	อาคาร	จี	ทาวเวอร์	แกรนด์	
	 รามา	9	ช้ัน	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.เพชรบุรตีดัใหม่	แขวงมกักะสนั	

	 เขตราชเทว	ีกรงุเทพฯ	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	กรงุเทพฯ	10120
 โทรศัพท์		:	 0-2239-2200

ประกันวินาศภัย 600,000,000 60,000,000 10.00 สามัญ

ธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง

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�าร	ิแขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์		:	 0-2651-8120	
โทรสาร		:	 0-2254-6118

เช่าซื้อ 10,000,000 4,899,998 49.00 หุ้นสามัญ
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

ชนิดของหุ้น

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

2,578,334,070 1,265,908,500 49.10 หุ้นสามัญ

7. บจ. เคทซีี นาโน 	
591	อาคารสมชัชาวาณชิ	2	ชัน้	G		
ห้อง	G3	ถ.สุขมุวทิ	แขวงคลองตันเหนอื	
เขตวฒันา	กรงุเทพฯ	10110	
โทรศัพท์	 :	 0-2123-5300

สินเชื่อรายย่อย 5,000,000 1,247,500 24.95 หุ้นสามัญ

8. บจ. เคทซีี พโิก (กรงุเทพฯ) 	
591	อาคารสมชัชาวาณชิ	2	ชัน้	G		
ห้อง	G4	ถ.สุขมุวทิ	แขวงคลองตันเหนอื	
เขตวฒันา	กรงุเทพฯ	10110	
โทรศัพท์	 :	 0-2123-5300

สินเชื่อรายย่อย 6,000,000 1,497,000 24.95 หุ้นสามัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน

9.	 บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทนุกรงุไทย	
195	อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	32		
ถ.สาทรใต้	แขวงยานนาวา		
เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	
โทรศัพท์	 :	 0-2686-6100	
โทรสาร		:	 0-2670-0430

จัดการกองทุน 20,000,000 19,999,986 100.00 หุ้นสามัญ

10. บล. กรุงไทย ซีมิโก้  
287	อาคารลิเบอร์ตี้สแควร	์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
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

ชนิดของหุ้น

ธุรกิจบริการ

12.	 บจ. กรุงไทยกฎหมาย	
191/50-53,	55,	21		
อาคาร	ซี.ที.ไอ.	ทาวเวอร	์	
ชั้น	18-19,	27	ถ.รัชดาภิเษก		
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		
กรุงเทพฯ	10110	
โทรศัพท์		:	 0-2096-8800		
โทรสาร		:	 0-2261-3748-50

บริการ
งานกฎหมาย

300,000 299,993 100.00 หุ้นสามัญ

13. บจ. รักษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบริการ 	
96/12	ซ.	ลาดพร้าว	106	(บญุอดุม1)	
ถ.ลาดพร้าว	แขวงพลับพลา	
เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310		
โทรศัพท์		:	 0-2791-9800-1	
โทรสาร		:	 0-2791-9855

บริการ	
งานบริการทั่วไป

1,400,000 1,399,990 100.00 หุ้นสามัญ

14. บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	
22/1	อาคารไสวบราวน์	2		
ซ.สุขุมวิท	1	ถ.สุขุมวิท		
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		
กรุงเทพฯ	10110	
โทรศัพท์		:	 0-2646-8000

บริการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

13,000,000 12,999,994 100.00 หุ้นสามัญ

ธุรกิจอื่นๆ

15. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ 
5/13	หมู่	3	ต.คลองเกลือ	อ.ปากเกร็ด	
จ.นนทบุร	ี11120	
โทรศัพท์		:	 0-2558-7555	
โทรสาร		:	 0-2558-7566

จัดการระบบช�าระเงิน
ระหว่างธนาคาร

500,000 99,100 19.82 หุ้นสามัญ

16. บจ. บซีีไอ (ประเทศไทย) 
5/13	หมู	่3	ช้ัน	4	ถ.แจ้งวฒันะ	ต.คลองเกลือ	
อ.ปากเกรด็	จ.นนทบรีุ	11120

ให้บริการหนังสือค�้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ

บล็อกเชน

53,000,000 11,750,000 22.17 หุ้นสามัญ

17. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	
999	อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ		
หมู่	1	ต.หนองปรือ	อ.บางพล	ี	
จ.สมุทรปราการ	10540	
โทรศัพท์		:	 0-2131-1042-4	
โทรสาร		:	 0-2131-1189

โรงแรม 10,177,800 1,017,780 10.00 หุ้นสามัญ
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุน้
(รอ้ยละ)

ชนิดของหุ้น

18. บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรมสระบุร	ี	
123	อาคารไทยประกนัชวิีต	ชัน้	12		
ถ.รัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง		
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท์		:	 0-2246-9487	
โทรสาร		:	 0-2246-9819

นคิมอุตสาหกรรม 25,000,000 2,500,000 10.00 หุ้นสามัญ

19. บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์	
(ตดิต่อส�านกังานคณะผูช้�าระบญัช)ี	
889	อาคารไทยซีซี	ทาวเวอร	์	
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�าหน่าย
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�าหน่าย
อาหารกระป๋อง

500,489,990 62,145,000 12.42 หุ้นสามัญ

22. บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	
28/1	อาคารประภาวิทย	์ชั้น	2-3	
ถ.สุรศักดิ	์แขวงสีลม	เขตบางรัก		
กรุงเทพฯ	10500	
โทรศัพท์		:	 0-2238-3063-82	
โทรสาร		:	 0-2236-8890,	0-2236-8892

อุตสาหกรรมเหล็ก 11,113,018,280 4,499,394,589 40.49 หุ้นสามัญ

23. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1	
989	อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร	์ชั้น	9,	
24	ถ.พระราม	1	แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

Private	Fund		
(เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น	

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ	
วิสาหกิจขนาดกลางและ	
ขนาดย่อม	(SMEs))

5,500,000 4,845,813.5 88.11 ใบทรัสต์

24. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2	
989	อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์	ชัน้	9,	
24	ถ.พระราม	1	แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

Private	Fund	
(เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs))

42,060,000 36,103,000.14 85.84 ใบทรัสต์
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4.  บุคคลอำ้งองิอื่นๆ 

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ส�าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท์	 :	0-2009-9000
SET	Contact	Center	:	0-2009-9999
โทรสาร	 :	0-2009-9991

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
>	 โครงการ	Malaysian	Ringgit	Medium	Term	Note	Program	

ประกอบด้วย	หุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์	Basel	III		
(Subordinated	Tier	2)	จ�านวน	1,000	ล้านริงกิตมาเลเซีย

>	 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที	่2		
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที	่1/2560		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.2570	ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุน	
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนดและมีข้อก�าหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ	
(ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)	หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ	
ทางการเงิน

>	 หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สรอ.	ของ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		
ครั้งที	่1/2561	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2566

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

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

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�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที	่1/2562		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2572	ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุน	
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนดและมีข้อก�าหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ		
(ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)	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�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถ.	พระรามที่	6	แขวงสามเสนใน		
เขตพญาไท	กรุงเทพ	10400
โทรศัพท์	:	0-2271-8000	
โทรสาร		:	0-2618-5769

• ที่ปรึกษากฎหมาย	 ฝ่ายนิติการ 
กลุ่มก�ากับงานกฎหมาย
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
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	ซ.ี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. อนัดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร 

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.

	 อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
 •	 ระยะยาว/ระยะสั้น
	 •	 แนวโน้ม
	 •	 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.
	 •	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท

BBB	/	F2
Positive

bbb-
BBB-

AA+(tha)	/	F1+(tha)
Stable

AA+(tha)
AA(tha)

BBB	/	F2
Stable
bbb-
BBB-

AA+(tha)	/	F1+(tha)	
Stable

AA+(tha)
AA(tha)

	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.)	เปรยีบเทยีบปรบัธนาคาร	กรณกีารจดัชัน้ลกูหนีไ้ม่ถกูต้อง	และส่งผลให้ธนาคารยืน่รายงานต่อ	ธปท.		
ไม่ถูกต้อง	เป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา	60	และมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	และประกาศ	ธปท.	ที่เกี่ยวข้อง		
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบปรับธนาคารตามความผิดดังกล่าวข้างต้น	เป็นจ�านวนเงิน	4,960,000.-	บาท	(สี่ล้านเก้าแสน	
หกหมื่นบาทถ้วน)	

ทั้งนี้	ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้นแล้ว	โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร	
ของธนาคารได้ให้ความส�าคญัและตระหนักเสมอว่า	ผูบ้รหิารและพนกังานของธนาคารทุกคนจะเป็นพลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นธนาคารให้เป็นธนาคาร	
ต้นแบบด้านคุณธรรมที่ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความสุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรม	ภายใต้หลักการ	“ไม่ทน	ไม่ยอมรับ”	การทุจริต		
หรือการกระท�าท่ีผิดต่อกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และหลักจรรยาบรรณใดๆ	 เพื่อการเป็น	 “Your	Trusted	Banking	Partner”	 ที่ให้ความส�าคัญกับ	
หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการด�าเนินงานทุกภาคส่วน	และการมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น	Best	Place	to	Work	ที่สร้างคนดี	เพิ่มคนเก่ง	เพื่อการเติบโต
อย่างรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคารท่ียัง่ยนื	และมุ่งเน้นการด�าเนนิธรุกิจทีม่กีารเติบโตแบบยัง่ยนื	และก่อให้เกดิ	Public	Trust	เป็นส�าคญั		
ภายใต้โครงการต่างๆ	ดังนี้	

		นโยบาย	One	in	Compliance	การยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล
		นโยบาย	Zero	Tolerance	การสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	หรือการท�าผิดต่อกฎหมาย	และกฎระเบียบ
		โครงการกรุงไทยคุณธรรม	ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น	ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	เพื่อสนับสนุน	

การเติบโต	 และความมั่งค่ังแก่ลูกค้า	 สร้างคุณภาพที่ดีข้ึนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น	 สร้างความ	
ไว้วางใจ	และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน	(Public	Trust)	โดยธนาคารก�าหนดกรอบการบริหารจัดการ	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั	ยดึมัน่และปฏบิตัติามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร	ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	โปร่งใส	เป็นธรรม	ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และ	
กฎหมาย	 เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต	(Zero	Tolerance)	 โดยเชื่อว่ารากฐานส�าคัญของการเติบโตทาง	
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้น	 ต้องมาจากการด�าเนินธุรกิจและให้บริการท่ีดีควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม	 และเพื่อเป็นการยกระดับ	
มาตรฐานด้านบรรษทัภบิาล	สูก่ารน�าไปประพฤตปิฏบิตัจินเกดิผลส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมทัว่ท้ังองค์กร	ธนาคารจงึก�าหนดให้มกีารขบัเคลือ่นโครงการ	
กรุงไทยคุณธรรม	 และยกระดับให้เป็นโครงการระดับยุทธศาตร์ของธนาคาร	 โดยใช้หลักการ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
พนักงาน	มีส่วนร่วมในการระดมความคิด	“ปัญหาที่อยากแก้	ความดีท่ีอยากท�า”	ผ่านยุทธศาสตร์	3	ป.	(ปลูกจิตส�านึก	ป้องกัน	ปรับเปลี่ยน)	โดยมุ่งผลสัมฤทธิ	์
4	ด้าน	ได้แก่	1)	Financial	Growth	2)	Regulators/Stakeholders	3)	Process	Improvement/First	Line	of	Defense	4)	Employees	ซึ่งธนาคาร	
ได้บูรณการโครงการและกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ	 ไว้ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม	 เช่น	 โครงการประกันคุณภาพบริการ	 (Quality		
Assurance:	QA)	กิจกรรม	1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยั่งยืน	โครงการ	Krungthai	Compliance	Champion	และ	โครงการกรุงไทยรักชุมชน	

1)	 โครงการ	QA	“1	หน่วยงาน	1	แผนความยัง่ยนื”	ปี	2561-2562	ธนาคารได้เลง็เหน็ว่าการรวมจดุเแขง็โครงการประกันคณุภาพบรกิาร	(Quality		
Assurance:	QA)	และกจิกรรม	1	หน่วยงาน	1	แผนงานความย่ังยนื	เป็น	โครงการ	QA	“1	หน่วยงาน	1	แผนความย่ังยนื”	จะผสมผสานเคร่ืองมอืและ	
หลักเกณฑ์ต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 และการเติบโตทางธุรกิจให้ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้ทุกหน่วยงานทั่วทั้ง	
องค์กร	 มีส่วนร่วมการจัดท�าแผนงานความยั่งยืนที่ได้จากการระเบิดจากภายใน	 และผลงานที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการด�าเนินงานของ	
หน่วยงาน	ทีส่อดคล้องยทุธศาสตร์	3	ป.	(ปลกูจติส�านกึ	ป้องกนั	ปรบัเปลีย่น)	โดยตอบโจทย์	4	Outcome	(Financial	Growth,	Regulators/Stakeholders,	
Process	Improvement,	Employee)	ซึง่ท�าให้ธนาคารมแีผนงานความยัง่ยนืทัง้ส้ิน	จ�านวน	1,540	แผนงาน	แบ่งออกเป็นกลุม่เครอืข่าย	1,221	แผนงาน		
และกลุ่มส�านักงานใหญ่	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	
โครงการใหม่ในป	ี2562	 ส�าหรับปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังจากประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ	1	หน่วยงาน	1	 แผนงานความยั่งยืน	 ในปี	2561		
รวมถึงพัฒนาให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ตอบสนอง	Stakeholder	มากขึ้น	และได้	Productivity	สูงขึ้น	

นอกจากนี	้ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	หลักสูตร	แผนงานความยั่งยืน	ภายใต้	Core	Value	ของธนาคาร	ให้กับ	
ทุกสายงาน	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับปี	2563	 เป็นแนวทางการให้พนักงานช่วยกันระดมความคิด	 หาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ	
หน่วยงานตนเอง	(ปัญหา)	ก�าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์	และแนวทางในการจัดท�าแผนงานความยั่งยืน	(1	หน่วยงาน	1	แผนความยั่งยืน)	เพื่อการ	
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป

2.)	 โครงการ	Krungthai	Compliance	Champion	 ที่เน้นการบูรณาการ	 โดยน�ากฎหมาย	 หลักเกณฑ์ของทางการท่ีธนาคารต้องถือปฏิบัต	ิ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม	 ผ่านกิจกรรมท่ีให้หน่วยงานจัดท�าแผนงานท่ีส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารมีการปฏิบัติงาน	
อย่างเป็นระบบทีเ่ป็นรปูธรรมสามารถควบคมุ	ป้องกนั	และ/หรอืปิดความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้จากการไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	รวมถงึนโยบาย	
และระเบยีบปฏบิตังิานของธนาคาร	นอกจากนี	้ยงัได้มกีารต่อยอดสูก่ารปฏบิตัจิรงิ	โดยน�ามาสูโ่ครงการ	Compliance	Change	Maker	(CCM)	โดย	
มุ่งเน้นให้มีการน�าเนื้อหาด้าน	Compliance	(Content)	ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์	มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร	Design	Thinking:		
Mindset	of	Compliance:	Towards	Culture	of	Integrity	เพื่อน�าไปสู่การต่อยอดให้เกิด	Compliance	Culture	
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336 
สาขา

103 
สาขา

100 
สาขา

163 
สาขา

159 
สาขา

(ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขา,  
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ, จุดบริการ ATM,  

ส�านักงานธุรกิจ และอื่นๆ  
ได้ที่ krungthai.com 

/th/contact-us/ktb-location 
หรือ สแกน QR Code)

ท�าเนียบเครือข่ายบริการ
ณ 31 มกราคม 2563

ส�านักงานธุรกิจ
74  

ส�านักงาน

จดุบรกิารแลกเปล่ียน 
เงนิตราต่างประเทศ

52  
แห่ง

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
25  
แห่ง

สาขาในประเทศ
1,066 สาขา 

38 จดุบรกิาร

กรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล

13
จดุบรกิาร

ภาคกลาง

2
จดุบรกิาร

ภาคเหนือ

6
จดุบรกิาร

ภาคใต้ 

6
จดุบรกิาร

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

6
จดุบรกิาร

ภาคตะวนัออก 

5
จดุบรกิาร

ช่องทางการติดต่อธนาคาร
ลูกค้าบุคคล
  Krungthai Contact Center 0-2111-1111
  Call.CallCenter@ktb.co.th
ลูกค้านิติบุคคล
  ลูกค้าธุรกิจ (เวลาท�าการ 08.00-19.00 น.) 0-2111-9999
  หน่วยงานภาครัฐ (24 ชั่วโมง) 0-2111-1144
  Cash.management@ktb.co.th

205 
สาขา

ขอความช่วยเหลือหรือติชมบริการ
  Krungthai Contact Center   0-2111-1111 
  ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า 
  ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�าโพง 
  กทม. 10331
  complaint.center@ktb.co.th

  Krungthai Care 
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สาขาต่างประเทศ / ส�านักงานผู้แทน 

ณ 31 มกราคม 2563
สาขาคุนหมิง
ผู้จัดการสาขา : นางสาววีราณี ธนสารวิมล
ที่อยู่  :  19th Floor, Shuncheng East Building, 

No.11, Dongfeng Road (West), 
Kunming,Yunnan, China, 650031

โทรศัพท ์ : +86 (871) 6313-8370
โทรสาร : +86 (871) 6313-8367
SWIFT : KRTHTHBKKNM
E-Mail : br.kunming@ktb.co.th

สาขาลอสแองเจลิส
รักษาการผู้จัดการสาขา : นายอิทธิสุนธร เนื่องยินดี 
ที่อยู่  :  707 Wilshire Boulevard, Suite 3150 

Los Angeles, CA. 90017, USA.
โทรศัพท ์ : +1 (213) 488-9897, 488-9899
โทรสาร : +1 (213) 891-0733
SWIFT : KRTHUS6L
E-Mail : br.losangeles@ktb.co.th

สาขามุมไบ
รักษาการผู้จัดการสาขา : นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
ที่อยู่  :  6th Floor, 62 Maker Chambers VI, 

Nariman Point, Mumbai 400021, 
India

โทรศพัท์ : +91 (22) 2287-3741, 2283-7693
โทรสาร : +91 (22) 2287-3744
SWIFT : KRTHINBB
E-Mail : br.mumbai@ktb.co.th

สาขาพนมเปญ
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นายเศรษฐยุทธ มณีศรี
ที่อยู่  :  149, Street 215, Sangkat phsar Depo 1, 

 Khan Toulkok, Phnom Penh 120401, 
Cambodia

โทรศัพท ์ : +855 (23) 882-959, 883-720
โทรสาร : +855 (23) 883-719
SWIFT : KRTHTHBKPMP
E-Mail : br.phnompenh@ktb.co.th 

สาขาย่อยจงัหวดัเสียมเรยีบ
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นายวัชรพงษ์ สมพงษ์
ที่อยู ่ :  10-11, Sivatha Road, Mondol 2,  

Khum Svay Dangkum Siem Reap District,  
Siem Reap 17200, Cambodia

โทรศัพท์ : +855 (63) 964-758
โทรสาร : +855 (63) 964-759
E-Mail : br.siemreap@ktb.co.th 

สาขาสิงคโปร์
ผูอ้�านวยการฝ่าย ผูบ้รหิารสาขา : นายพิศิษฐ์ บูรณะกิจภิญโญ
ท่ีอยู่  :  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

สาขานครหลวงเวยีงจนัทน์
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นางสาววีรนุช ธรรมศักดิ์ 
ท่ีอยู่  :  80 Lanexang Road, Ban Xiengyuen,  

Chanthabouly, Vientiane  
People’s Democratic Republic of Lao

โทรศัพท์ : +856 (21) 213-480, 222-761
โทรสาร : +856 (21) 222-762
E-Mail : br.vientiane@ktb.co.th

สาขาเคย์แมน
ผูอ้�านวยการฝ่าย ผูบ้รหิารสาขา : 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�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง
ผูจ้ดัการส�านกังานผูแ้ทนอาวโุส : 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�าปี 2562 ฉบับน้ีมีข้อความบางส่วนท่ีมีลักษณะเป็นการ 
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงโอกาส โครงการด�าเนินงาน  
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความในลักษณะดังกล่าว 
เปน็ความเห็นของธนาคารในปัจจบัุนเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต แต่มไิด้
เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่อย่างใด  
โดยผลท่ีเกิดขึ้นจรงิในอนาคตน้ัน อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
จากข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2562 ฉบับน้ี ผู้ลงทุนจงึควร
พิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ 
ในอนาคตได้

ดังน้ัน ในการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง 
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารใน 
รายงานประจ�าปี 2562 ฉบับน้ี

รายงานประจ�าปีฉบับน้ี

ผู้จดัท�า 
ทีม Business Risk and Macro Research 

สายงาน Global Business Development and Strategy  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ออกแบบ และจดัพิมพ์
บจก. 21 เซ็นจรูี่

โทร: 0-2150-9676-7

ใช้กระดาษปอนด์  
ท่ีผลิตจากเย่ือ EcoFiber 

ช่วยประหยัดพลังงาน  
และรกัษาส่ิงแวดล้อม

ใช้หมึกถ่ัวเหลืองในการพิมพ์
ช่วยลดปรมิาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
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